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O teu comportamento pode pôr em risco a tua saúde, da tua 
família e dos teus amigos. Previne-te da Covid-19. 

Fica em casa.

PUBLICIDADE

7965

TREZE pessoas perderam a vida por Covid-19 
entre segunda-feira e ontem, segundo dados 
partilhados ontem pelo sector da Saúde, que 
dão ainda conta do aumento de casos recupe-
rados da doença.  

A maior parte das vítimas ocorreu nas pro-
víncias de Gaza e Zambézia, com três óbitos 
cada, seguindo-se Niassa, com um, e cidade 
de Maputo, também com um. Outros óbitos 
foram registados nas províncias de Mapu-
to, Inhambane e Sofala, com um morto cada. 
Cabo Delgado, Tete, Nampula e Manica são 
os únicos pontos do país que não reportaram 
mortes por esta enfermidade durante o perío-
do em referência. 

O comunicado do Ministério da Saúde de 
actualização da informação sobre a evolução 
da Covid-19 no país indica que a doença ma-
tou indivíduos da faixa etária dos 30 aos 84 
anos de idade.     

No que se refere aos recuperados, os da-

dos mostram que o número subiu para 122.222 
com o anúncio ontem de 773 pessoas que se vi-
ram livres da infecção, sendo 582 em Manica, 
106 na Zambézia e 85 em Tete. 

As estatísticas indicam que, de terça-feira 
para ontem, 694 indivíduos acusaram positi-
vo para o novo coronavírus em 4022 amostras 
testadas em laboratórios públicos (3467) e pri-
vados (555). 

Dentre os novos episódios de contamina-
ção, há 13 estrangeiros, 367 pessoas do sexo 
feminino, 20 crianças menores de cinco anos 
e 59 indivíduos com idade superior a 65 anos 
de vida. Trinta e dois pacientes com complica-
ções associadas à Covid-19 foram internados e 
33 receberam alta hospitalar, o que contribuiu 
para a queda do número de doentes internados 
de 267, na terça-feira, para 253, ontem. 

O país contabiliza ainda um cumulativo de 
140.165 casos positivos, 16.778 activos e 1761 
óbitos. 

A AUTORIDADE veterinária re-
viu recentemente as medidas 
de controlo e vigilância impos-
tas para travar o alastramento 
da febre aftosa.

Até agora, a febre aftosa foi 
notificada nos distritos de Ma-
gude, província de Maputo, e 
Angónia, em Tete. Entretanto, 
nesta última província a me-
dida de controlo foi alargada, 
com a proibição de movimen-
tação de bovinos, caprinos e 
suínos para a criação nos distri-
tos de Doa, Tsangano, Marávia, 
Chifunde, Macanga, cidade 
de Tete, Moatize e Zumbo, se-
gundo dados partilhados pela 
Direcção Nacional de Desen-
volvimento Pecuário (DNDP).

Devido à situação prevale-
cente, o sector pecuário proibiu 
ainda o abate de animais nos 
matadouros e casas de matança 
sem condições para a matura-
ção da carne por 24 horas e a 
concentração de animais sem 
permissão das autoridades.

A interdição não inclui ou-
tras províncias onde não te-
nham sido notificados casos de 
febre aftosa.

É permitido, entretanto, 
movimentar carnes para fora 
dos distritos de Tete desde que 
sejam provenientes de mata-
douros com condições de ma-
turação por 24 horas e ou de 
explorações vedadas após ins-
pecção da autoridade.

Ainda no quadro das me-
didas visando ao controlo da 
doença, as autoridades con-
tinuam a intensificar a fisca-
lização e trânsito de animais, 
em coordenação com a Polícia 
da República de Moçambique 

PAULO DA CONCEIÇÃO

O 
MINISTRO da Defesa, 
Jaime Neto, garantiu 
que a Força em Estado 
de Alerta da Comuni-
dade de Desenvolvi-

mento da África Austral (SADC) 
destacada para apoiar os es-
forços de Moçambique na luta 
contra o terrorismo em Cabo 
Delgado está apta para iniciar 
as operações militares.

“Acredito que muito rapi-
damente a ofensiva da SADC 
vai iniciar. Neste momento, 
as forças estão a posicionar-se 
em todos os locais estratégicos 
identificados para a persegui-
ção dos terroristas”, disse.

O ministro Jaime Neto, que 
falava a jornalistas em Lilon-
gwe, Malawi, à margem da 41.ª 
Cimeira Ordinária de Chefes de 
Estado e de Governo da SADC, 
destacou a importância da in-
tervenção militar conjunta 
Moçambique-Ruanda, afir-
mando que permitiu a criação 
de condições para que as for-
ças recém-chegadas pudessem 
apoiar a estabilização das zonas 
outrora ocupadas pelos terro-
ristas.

“Os resultados da operação 
conjunta são visíveis, pois já 
se pode caminhar livremente 
de Mueda até Palma e, neste 
momento, há um avanço sig-
nificativo para as bases do ini-
migo (conhecidas como Siri 1 e 
Siri 2). O objectivo é perseguir 
os terroristas que fugiram de 
Mocímboa da Praia e Awasse, 
principalmente, bem como de 
outros lugares em que estavam 

MOÇAMBIQUE espera ser admi-
tido ao processo Kimberley - me-
canismo que permite a explora-
ção e venda legal de diamantes no 
mundo - em sessão plenária a ter 
lugar em Novembro, na Rússia. 
Para efeito, é esperada no próxi-
mo mês, em Maputo, a segunda 
missão internacional de avaliação 
que deverá aferir “in loco” os re-
quisitos que Moçambique reúne 
para a sua admissão ao processo. 
Na primeira missão, realizada em 
2016, dois anos após a candida-
tura de Moçambique, o Conselho 
Mundial de Diamantes concluiu 
que o país não reunia os requisi-
tos mínimos para a admissão ao 
processo, tendo deixado algumas 
recomendações.

Entretanto, numa reunião 
realizada em Junho, Moçambique 
deixou boas indicações no cum-

CABO DELGADO

Missão da SADC apta para 
ofensiva contra terroristas

posicionados ao longo da es-
trada Mocímboa da Praia-Pal-
ma”, frisou.

O governante referiu-se 
igualmente à intervenção da 
Tanzania no conflito, afirman-
do que este país, para além do 
envio de uma força militar e 
meios para o patrulhamento da 
costa moçambicana, tem for-
necido informações relevantes 
sobre a movimentação dos ter-
roristas.

Segundo ele, a Tanzania 

destacou uma frente da sua 
força para o interior do territó-
rio moçambicano para, junta-
mente com as forças da SADC, 
conter tentativas de fuga dos 
terroristas para o país vizinho.

“A participação da Tanza-
nia tem sido extraordinária, 
visto que este país está a par-
ticipar muito activamente no 
combate. Este facto foi realça-
do durante a cimeira da SADC 
pela Presidente Samia Has-
san”, salientou.

Falou também da capaci-
tação das FDS em curso para 
garantir a defesa do território 
nacional quando as forças es-
trangeiras envolvidas na mis-
são conjunta se retirarem do 
país.

O ministro referiu-se ain-
da à situação humanitária em 
Cabo Delgado, afirmando ha-
ver necessidade de intervenção 
do Instituto Nacional de Gestão 
do Risco de Desastres (INGD), 
Agência de Desenvolvimento 

Integrado do Norte (ADIN) e 
organizações da sociedade civil 
na criação de condições para o 
regresso das populações deslo-
cadas às suas zonas de origem.

“A população tem de vol-
tar, mas com condições míni-
mas instaladas, como energia, 
abastecimento de água, tele-
comunicações, escolas, hos-
pitais e com o poder do Estado 
bem assente nestes locais para 
garantir o seu melhor enqua-
dramento”, vincou.

DE SEGUNDA-FEIRA PARA ONTEM

PROCESSO KIMBERLEY

FEBRE AFTOSA

Covid-19 fez 
mais 13 óbitos

Moçambique poderá ser admitido em Novembro

Medidas de controlo
alargadas a outras regiões

o país também já criou as brigadas 
técnicas, para além de ter cons-
truído e apetrechado os entre-
postos comerciais por onde serão
feitas as exportações com todo o
equipamento de segurança, for-
mação de técnicos na avaliação de
diamantes. 

“Estas foram as recomenda-
ções deixadas pela missão inter-
nacional que visitou Moçambi-
que integrando representantes 
da Comunidade Europeia, países 
da região liderados pela África do 
Sul e outros do Conselho Mundial 
de Diamantes”, apontou Castro 
Elias. Acrescentou que, tendo 
cumprido as recomendações, 
Moçambique remeteu a carta ao 
processo Kimberley Internacio-
nal, o que culminou com um con-
vite para a reunião de intercessão 
realizada em Junho, em que o 

ministro dos Recursos Minerais e 
Energia, Max Tonela, apresentou 
todos os progressos acima men-
cionados.

“Porque a resposta da apre-
sentação foi positiva, a comis-
são prometeu enviar na segunda 
semana de Setembro a segunda 
missão de avaliação para vir ver 
aquilo que Moçambique diz que já 
fez com vista à admissão do país 
na sessão plenária de Novembro”, 
explicou. O secretário-executivo 
da UGPK diz acreditar que a ad-
missão do país a este mecanismo 
trará grandes benefícios, entre os 
quais a entrada de muitas empre-
sas interessadas na prospecção e 
pesquisa de diamantes, propor-
cionando muitos empregos aos 
moçambicanos, receitas para o 
Estado, bem como o aumento das 
exportações do país. 

primento das recomendações da 
missão de 2016, o que levou os 
membros a decidirem pelo envio 
de mais uma missão em Setembro 
para avaliar os avanços apresen-
tados.

Em declarações ao “Notí-
cias”, o secretário-executivo da 
Unidade de Gestão do Proces-
so Kimberley (UGPK), Castro 

Elias, mostrou-se esperançado 
na possível admissão do país ao 
mecanismo, que permite a ven-
da de diamantes no mundo, até 
porque, segundo ele, além de um 
Secretariado Executivo, Moçam-
bique também já criou o Conselho 
Nacional do Processo Kimberley e 
aprovou o Certificado do Processo 
Kimberley. Segundo Castro Elias, 

O processo Kimberley é um mecanismo que permite a exploração e venda 
legal de diamantes no mundo 

(PRM) e de Protecção de Re-
cursos Naturais.

As autoridades decidiram 
ainda vacinar bovinos em risco 
nas áreas adjacentes aos focos, 
num raio de 30 quilómetros, 
além de limpeza e desinfecção 
dos veículos após a descarga de 
animais.

A febre aftosa é considerada 
uma das doenças transfrontei-
riças de bovinos, caprinos, ovi-

nos e suínos mais importantes 
no mundo. 

Esta classificação deve-
-se à sua rápida transmissão e
propagação dentro de um país
e até fora deste, com impactos
económicos negativos devido
à imposição de medidas que
impedem o acesso ao mercado
não só de produtos pecuários,
como também dos excedentes
agrícolas.

A febre aftosa tem sido controlada também com restrições na movimentação do gado

Força da SADC  em prontidão combativa

Governo e CTA 
procuram melhorar 
ambiente de negócios

Disponíveis 
instrumentos sobre 
mudanças climáticas

Gestão privada de água 
trará ganhos para o país

FMF cancela Taça 
de Moçambique 2021

Roubo de medicamentos cada 
vez mais preocupante em Tete

O GOVERNO e a Confederação das Actividades Econó-
micas (CTA) realizam amanhã o VIII Conselho de Moni-
toria do Ambiente de Negócios, órgão superior de gestão 
e monitoria das reformas económicas para a melhoria do 
ambiente de negócios. Liderado pelo primeiro-ministro 
e coordenado pelo ministro da Indústria e Comércio, 
o fórum vai discutir, entre outros aspectos, o ponto de
situação das reformas/intervenções do Plano de Acção
para Melhoria do Ambiente de Negócios 2019-2021

A PLATAFORMA Nacional das Organizações 
da Sociedade Civil sobre Mudanças Climáticas 
(PNOSCMC) já tem disponível a Declaração sobre 
o Quadro Legal Nacional e Instrumentos Interna-
cionais sobre Mudanças Climáticas. Trata-se de
um documento de consulta para a promoção das 
acções que contribuam para influenciar políticas
na área de mudanças climáticas e gestão susten-
tável de recursos naturais e ambiente.
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T
RÊS novas unida-
des industriais de 
processamento de 
produtos agrícolas 
estão projectadas 

para a província do Niassa no 
âmbito do Programa Nacional 
Industrializar Moçambique.

Segundo apurámos, estão 
em curso na cidade de Lichin-
ga as obras de construção de 
uma fábrica de processamento 
de feijão, que se espera venha 
absorver as grandes quantida-
des de feijões que abundam no 

mercado para processamento 
e colocação no mercado na-
cional e internacional.

A implantação da fábri-
ca vai também estimular os 
produtores da cultura a in-
crementarem a produção, o 
que passa pelo aumento das 
áreas de cultivo e uso das no-
vas tecnologias agrárias, bem 
assim assegurar novos postos 
de emprego.

No posto administrativo 
de Chiuta, distrito de Meca-
nhelas, considerado o maior 

produtor de arroz do Niassa, 
será implantada uma fábrica 
de processamento deste ce-
real que constitui a base da 
dieta alimentar de muitas fa-
mílias.

Na época agrícola ainda em 
curso, o distrito de Mecanhe-
las produziu cerca de 56 mil 
toneladas de arroz numa área 
de 17,2 mil hectares, a maior 
explorada na região depois da 
de milho.

O sector de Actividades 
Económicas refere que a pro-

dução de arroz tem registado 
incremento notável das áreas 
e de colheitas nos últimos três 
anos. Assegura que na safra 
2021/22, cujo início se avizi-
nha, as áreas de cultivo vão 
conhecer aumento significati-
vo e, para o efeito, os produto-
res estão a ser mobilizados.

Neste momento decorre 
igualmente o mapeamento 
das zonas susceptíveis para 
produção da cultura de arroz. 

A zona de Matia, com 
abundância de terras húmidas 

O SERVIÇO de Amigos Adolescentes e Jovens 
(SAAJ) no distrito de Mecanhelas, no Niassa, 
regista nos últimos tempos afluência consi-
derável de utentes que procuram informações 
sobre métodos de prevenção e testagem de 
HIV/SIDA.

A nossa reportagem apurou que a adesão 
massiva de jovens e raparigas de ambos os 
sexos ao SAAJ resulta da nova abordagem de 
prestação de serviços pela organização comu-
nitária Estamos, que opera na província do 
Niassa.

Os recursos financeiros para esta inicia-
tiva, que para além de Mecanhelas abrange 
igualmente os distritos de Mandimba, Lichin-
ga e Lago, foram desembolsados pela Funda-
ção para o Desenvolvimento da Comunidade 
(FDC).Ilda Bacião, supervisora distrital da 
Estamos em Mecanhelas, referiu que os servi-
ços do SAAJ funcionam no distrito há cerca de 
cinco anos junto ao serviço de saúde mater-
no-infantil e saúde escolar. 

Na nova abordagem de funcionamento do 
SAAJ, que visa aumentar a testagem e ofere-
cer informações sobre o HIV/SIDA à cama-
da jovem e adolescente, este serviço passa a 
funcionar isolado de outras áreas do sector da 
saúde.

A entrevistada disse que as activistas que 
trabalham na mobilização para os jovens e 

adolescentes afluírem ao SAAJ foram recru-
tadas nas 15 comunidades do distrito de Me-
canhelas beneficiárias do serviço, “por isso 
há abertura e confiança do grupo-alvo em re-
lação às activistas, que observam o sigilo dos 
resultados dos testes laboratoriais de HIV/
SIDA”, disse Ilda Bacião. 

Acrescentou que a FDC desembolsou um 
fundo para a criação de condições em termos 
de infra-estruturas do SAAJ no interior do re-
cinto do centro de saúde de Mecanhelas. 

As infra-estruturas em referência têm di-
visões para acomodar os técnicos de saúde das 
áreas relacionadas com a testagem e aconse-
lhamento dos utentes dos serviços em relação 
ao HIV/SIDA.

A entrevistada destacou que a afluência de 
jovens e adolescentes para testagem e aconse-
lhamento sobre o HIV/SIDA está a reflectir-se 
na redução de novas infecções por doenças de 
transmissão sexual no distrito. 

Sem revelar dados, Ilda Bacião referiu que 
os jovens e adolescentes que afluem ao SAAJ 
aprendem as vantagens do uso do preserva-
tivo e da sua importância nas relações sexuais 
ocasionais.

Apelou aos jovens e adolescentes que ain-
da não procuraram os serviços do SAAJ para 
o fazerem, pois estes ajudam a clarificar a sua
situação de saúde em relação ao HIV/SIDA.

CERCA de quatro milhões de 
meticais é o montante que o 
Conselho Municipal de Li-
chinga investiu para a reabi-
litação de diversas infra-es-
truturas sócio-económicas 
da urbe, com vista a oferecer 
maior conforto aos munícipes 
desta que é a capital provincial 
do Niassa.

Para além de intervenções 
nas vias de acesso, passeios, 
bem como parques e jardins, 
bastante usados sobretudo 
por jovens, o Conselho Muni-
cipal está ainda a requalificar 
e melhorar espaços comuns, 
colocando os respectivos ape-
trechos.

O “Notícias” ficou a sa-
ber que os munícipes estão a 
exaltar o trabalho desenvolvi-
do pela edilidade, prometen-
do, inclusivamente, colaborar 
para a manutenção destas in-
fra-estruturas, como forma de 
valorizar o investimento reali-
zado.

Uma das coisas que os 
munícipes se comprometem 
a fazer é pagar as suas obriga-
ções fiscais, designadamente 
impostos e taxas municipais, 
como forma de reforçar o or-
çamento da autarquia para ter 

mais verba para obras.
Lichinga continua a rea-

bilitar as principais vias de 
acesso da cidade com recurso 
a pavê, facto que, para além de 
emprestar novo visual à urbe, 
concorre para a melhoria da 
transitabilidade e minimiza 
danos dos veículos.

Neste momento, a pavi-
mentação das vias de acesso 
abrange o centro da cidade de 
Lichinga. No entanto, o ve-
reador e Urbanização e Infra-
-estruturas no Conselho Mu-
nicipal de Lichinga, Moisés
Matola, garantiu que os bair-
ros periféricos serão abran-
gidos na próxima fase destes
trabalhos.

“A edilidade está com-
prometida em melhorar o 
acesso dos munícipes aos 
espaços públicos. A nossa 
missão é melhorar constan-
temente a qualidade das in-
fra-estruturas municipais 
para garantir que os morado-
res da nossa cidade se sintam 
cada vez mais confortáveis”, 
disse Moisés Matola.

Deu a conhecer ainda que 
esta é a uma das raras cons-
truções de passeios que confi-
guram as artérias da cidade de 

Lichinga. 
“Estamos a construir no-

vos passeios para que os peões 
possam circular em seguran-
ça”, anotou.

A principal praça da cida-
de encontra-se encerrada ao 
público para reabilitação, um 
trabalho que iniciou há duas 
semanas. Esta intervenção 
consistirá na construção de 
infra-estruturas para melho-
rar a comodidade dos muní-
cipes, que nos últimos tempos 
afluem, em grande número, 
àquele local para aceder à in-
ternet gratuita.

A nossa fonte acrescentou 
que as intervenções na rotun-
da central incluem a melhoria 
do jardim e abertura de um 
furo mecânico de abasteci-
mento de água para o consu-
mo dos utentes e manutenção 
das flores e garantia de higie-
ne e limpeza. Com as obras 
em curso, será, por exemplo, 
possível colocar neon e painéis 
publicitários de grande vulto.

Importa salientar que a 
edilidade fez também manu-
tenção das vias de acesso ter-
raplenadas, facto que assegu-
ra a comunicação entre os 18 
bairros da cidade de Lichinga.

A FALTA de uma ponte sobre 
o rio Naurenge está a com-
prometer o desenvolvimento
sócio-económico do posto
administrativo de Muluco,
distrito de Nipepe, na provín-
cia do Niassa.

O rio Naurenge divi-
de Muluco e a localidade de 
Cheia-Cheia, no mesmo dis-
trito, onde o cenário de vul-
nerabilidade se agrava porque 
a via que liga os dois pontos 
está completamente intran-
sitável.

A ligação entre Muluco 
e Cheia-Cheia por via rodo-
viária só acontece, segundo 
apurou a nossa Reportagem, 
entre os meses de Julho e Ou-
tubro, porque quando inicia a 
época chuvosa o caudal do rio 
Naurenge interrompe o trân-
sito. Nos últimos anos, este 
rio  tem registado tendência 
de subida, situação que agra-
va o sofrimento da população 
que vive nas duas margens.

O director do Serviço 
Distrital de Actividades Eco-
nómicas (SDAE) de Nipepe, 
Nandinho Manuel, caracte-
rizou Muluco como campeão 
na produção de amendoim, 
milho, mapira, castanha 
de caju, feijoada variedade 
nhemba e mexoeira.

Igualmente, a população 
de Muluco dedica-se à criação 
de animais de pequeno porte, 
nomeadamente suínos, ca-
prinos e aves, que garantem a 
segurança alimentar e nutri-
cional, bem como renda.

O escoamento da produ-
ção agrícola e pecuária para a 
comercialização, de Muluco 
para Cheia-Cheia ou Nipepe, 
acontece forçosamente no 
intervalo de cerca de três me-

PROCESSAMENTO AGRÍCOLA

Projectadas três novas 
fábricas na província

durante maior parte do ano, 
já foi seleccionada para que os 
produtores locais recebam in-
sumos distribuídos no âmbito 
do Sustenta, programa nacio-
nal de integração da agricultu-
ra familiar em cadeias de valor 
produtivas. 

Por outro lado, a provín-
cia do Niassa teve distribui-
ção massiva da semente de 
soja no âmbito de uma inicia-
tiva visando incrementar as 
colheitas desta cultura. E os 
resultados do primeiro ano da 
produção massiva são consi-
derados satisfatórios.

Segundo Dinis Vilanculos, 
foi nesse contexto que foi ela-
borado um projecto visando à 
implantação de uma fábrica 
de processamento de soja no 
distrito de Cuamba. 

A produção de soja vai 
reforçar a disponibilidade da 
matéria-prima para a fábrica 
de óleo alimentar em cons-
trução naquela cidade, cuja 
inauguração está prevista 
para o corrente mês.

O governante insta os go-
vernos distritais a escolherem 
culturas locais consideradas 
prioritárias, avaliando todas as 
condições que interferem po-
sitivamente para obtenção de 
resultados positivos. 

A ideia é estimular e apoiar 
o sector privado a implantar
unidades fabris para proces-
samento e colocação dos re-
sultados nos diferentes mer-
cados, iniciativa através da
qual se podem criar postos de
emprego.

A abundância de cereais estimula instalação de indústrias de processamento

Falta de ponte condiciona
desenvolvimento de Muluco

Lichinga reabilita 
infra-estruturas

Jovens afluem massivamente 
à testagem de HIV/SIDA

ses. É que recorrer a embar-
cações produzidas de troncos 
de árvores para travessia do 
rio Naurenge constitui um 
risco devido à forte corrente 
e presença de crocodilos, que 
causam vítimas humanas em 
caso de naufrágio.

Muluco dista cerca de 22 
quilómetros de Cheia-Cheia, 
um percurso em que a cir-
culação é caracterizada por 
dificuldades provocadas não 
somente por falta de ponte 
sobre o rio Naurenge, como 
também pelo estado precário 
em que se encontra a rodovia, 
que reclama intervenção de 

vulto, sobretudo na platafor-
ma rochosa.

Os mercados alterna-
tivos para comercialização 
dos excedentes agrícolas dos 
produtores de Muluco são os 
distritos de Chiúre e Balama, 
na província vizinha de Cabo 
Delgado.

Fernando Mopuela, agri-
cultor de Muluco, disse que 
comercializar os exceden-
tes nos distritos limítrofes de 
Cabo Delgado constitui um 
acto de coragem e só o fazem 
para ganhar algum e não cor-
rer o risco de ver os produtos 
se deteriorarem nos celeiros.

“Os intermediários que 
operam em Chiúre e Balama 
não aceitam os preços que nós 
fixamos, alegadamente por 
serem altos. Por isso, somos 
forçados a aceitar os preços 
que eles nos propõem, que 
são muito baixos. Eles fazem 
isso como estratégia para não 
voltarmos a vender os nossos 
produtos ali”, lamentou Mo-
puela.

Entretanto, a nossa Re-
portagem tomou conheci-
mento de um projecto do 
Governo de uma ponte sobre 
o rio Naurenge, em resposta
a um pedido da população de

Nipepe feito há anos.
O Conselho dos Serviços 

de Representação do Estado 
no Niassa assume a respon-
sabilidade de materializar a 
promessa, prometendo que 
vai iniciar já a mobilização de 
fundos para o efeito.

O secretário de Estado na 
província do Niassa, Dinis 
Vilanculos, garantiu também 
que a via que liga Muluco a 
Cheia-Cheia será melhorada 
para minimizar as dificulda-
des que a população enfrenta 
para realizar as suas activida-
des, principalmente as trocas 
comerciais.

Acesse https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MdI)

Coca-Cola Sabco (Moçambique) SA pretende identificar e pré-qualificar empresas interessadas e conceituadas que 
operam em Moçambqiue e que preencham requisitos para a prestação dos Serviços de Segurança nas suas fábricas de 

Maputo, Chimoio e Nampula.

A MdI deverá ser enviada para o endereço electrónico abaixo até ao dia 26 de Agosto de 2021, juntamente com os seguintes 

documentos e informação:

a. Perfil da Empresa;
b. Licença para execução dos Serviços referidos;
c. Registo legal, comercial e fiscal;
d. Política comprovada de Saúde, Higiene e Segurança Ocupacional

e. Três (3) anos de experiência comprovados para a prestação de serviços (cartas de referências);
f. Motivação para prestação de serviços solicitados;
g. Contacto (nome, email e número de telefone) do representante da empresa que irá receber as notificações e preencher

a informação do concurso.

As empresas pré-qualificadas receberão um convite através do ARIBA (Sistema Portal) e terão a oportunidade de apresentar 
as propostas técnica e comercial. O processo será regido exclusivamente por regulamentos e normas internas da Coca-Cola 
Sabco (Moçambique), SA, e que podem ser sujeitos a revisão, se necessário dentro dos critérios descricionários da empresa.

Nome:  Marcia Van Der Leij

Telefone: 21-740300

Email: MVanDerLeij@ccbagroup.com 

EXPRESSION OF INTEREST (EoI)
Coca-Cola Sabco (Moçambique) S.A., intends to identify and pre-qualify reputed and interested companies operating in 
Mozambique who fulfil the requirements for the provision Site Security Services for its Maputo, Chimoio and Nampula 

plants.

The EOI should be sent to the email address as indicated below by March 26th, 2021, along with the following documentation 
and information:

a. Company profile;
b. Operating license for requested services;
c. Legal, commercial and tax registration;
d. Environmental, Occupational Health, Hygiene and Safety Policy;
e. Three (3) years’ experience and capability & track record providing requested services (reference letters);
f. Motivation to perform requested service.

g. Contact details (name, email and telephone) of company representative who will receive notifications and populate
required tender information.

The pre-qualified companies will receive an invitation via ARIBA (Portal System) and will have the opportunity to submit 
the technical and commercial proposals. The entire process will be governed exclusively by Coca-Cola Sabco (Moçambique), 
S.A., internal regulations and norms which may be subject to review, if necessary within the company’s discretionary criteria.

Name:  Marcia Van Der Leij
Phone: 21-740300
E-mail: MVanDerLeij@ccbagroup.com

79968019

Assunto: Solicitação de Propostas (RFP) No 
Sol_72065621R00003 – USAID Transform WASH

O Governo dos Estados Unidos, representado pela Agência dos Estados Unidos 
para o Desenvolvimento Internacional (USAID) em Moçambique procura 
propostas competitivas de organizações qualificadas, interessadas em fornecer 
serviços no âmbito da implementação do Projecto Transformar o Abastecimento 

de Água e Saneamento da USAID, conforme descrito na RFP e anúncio completos, 
disponíveis em: https://sam.gov/ sob o título “USAID Transform WASH”.

Os licitantes são incentivados a ler toda a RFP, que inclui todos os requisitos 
contratuais pertinentes e as condições e instruções exigidas para a apresentação 
de uma proposta. O principal ponto de contacto para esta RFP é o Sr. Jean-Jacques 
Badiane. Quaisquer perguntas relacionadas com a mesma devem ser enviadas 

por e-mail para Tânia Conde em tconde@usaid.gov e Jean-Jacques Badiane em 
jbadiane@usaid.gov, até à data e hora de encerramento especificadas na RFP. 

As empresas deverão prestar atenção aos prazos mencionados na primeira 

página da RFP. A USAID não se responsabiliza por erros de dados resultantes de 
processos de transmissão ou conversão.  Alertamos para o facto de as emendas a 

este concurso poderem ser ocasionalmente emitidas e publicadas no “website” 
indicado acima.  A USAID recomenda às empresas interessadas a verificarem 
com regularidade o “website” acima para eventuais alterações.

As propostas, em resposta a esta RFP, deverão ser enviadas por correio electrónico 
ao Sr. Jean-Jacques Badiane, com uma cópia para a Sra. Tânia Conde. Apenas as 
submissões electrónicas serão aceites. Os proponentes são responsáveis por 

garantir que as propostas sejam recebidas pela USAID no prazo estabelecido, 
conforme especificado na RFP.

Esta RFP, de forma alguma obriga a USAID a outorgar um contrato, nem a pagar 
quaisquer custos incorridos na preparação e apresentação de uma proposta. A 

adjudicação de um contrato ao abrigo desta RFP está sujeita à disponibilidade 
de fundos e outras aprovações internas da USAID.

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

máscara. E tu?

D
EZOITO funcionários 
do Serviço Nacional 
de Migração (SENAMI) 
foram, ontem, desta-
cados para o Terminal 

Internacional da Junta, na ci-
dade de Maputo, para conter o 
uso deste local por imigrantes 
ilegais. 

O facto ocorre depois de as 
autoridades terem interpelado, 
no dia 12 do mês corrente, no 
bairro do Zimpeto, um auto-
carro de transporte inter-pro-
vincial de passageiros com 41 
estrangeiros, 13 dos quais em 
situação irregular.

Segundo Felizardo Jamaca, 
porta-voz do SENAMI na ci-
dade de Maputo, a medida visa 
redobrar a vigilância neste ter-
minal, local que tem sido usado 
como corredor por imigrantes 
clandestinos. 

Acrescentou que os fun-
cionários passarão a verificar 
se os estrangeiros entraram no 
país observando as formalida-
des migratórias exigidas por 
lei.  

“Constatámos que  a maio-
ria dos imigrantes ilegais têm 
preferência em deslocar-se ao 
Terminal Internacional da Junta 
para embarcarem nos autocar-
ros que viajam com destino às 
províncias que fazem fronteira 
com os seus países de prove-
niência”, sublinhou. 

Acrescentou que será des-
tacada, em breve, uma equipa 
do SENAMI ao Posto Policial 
do Zimpeto, na cidade de Ma-

PELO menos 13 automobilistas foram autuados, 
terça-feira, no Terminal de Transportes da Praça 
dos Combatentes, na cidade de Maputo, por cir-
cularem em viaturas com deficiências mecânicas.

A fiscalização, desencadeada pela Polícia de 
Trânsito (PT), de Protecção, Municipal e pelo Ins-
tituto Nacional de Transportes Rodoviários (INA-
TRO) no âmbito da “Operação Sossego”, incidiu 
sobre 83 veículos, tendo sido apreendidas 11 cartas 

de condução e 13 livretes, por diversas irregulari-
dades. Por outro lado, 40 passageiros foram de-
sembarcados dos semi-colectivos que circulavam 
com excesso de lotação.

Segundo o porta-voz da PT na capital do país, 
Izildo Bule, a fiscalização visa aferir o estado técni-
co das viaturas, com vista a reverter o aumento da 
sinistralidade. Comentou que a operação Sossego 
terá a duração de um mês.

AS BAIXAS temperaturas e os 
ventos fortes que se fizeram 
sentir, nos últimos dias, na ci-
dade e província de Maputo, 
devastaram diversas culturas no 
vale do Infulene, facto que está a 
comprometer a disponibilidade 
de produtos para o mercado.  

Os agricultores disseram 
que somaram avultados pre-
juízos, uma vez que o frio da-
nificou a folhagem de diversas 
culturas como couve, alface, 
folha de abóbora, entre outras.    
As perdas devido ao fenóme-

no estão estimadas em cer-
ca de  40 a 60 por cento, facto 
que preocupa os agricultores, 
que têm a actividade agrícola 
como fonte de sobrevivência. 
Segundo Cláudia Dias, agricul-
tora, os ventos fortes, durante 
muitas horas seguidas, provo-
cam o congelamento dos teci-
dos das plantas, o que pode cau-
sar a perda de qualidade. 

“As baixas temperaturas 
destruíram parte  das  culturas 
de alface e couve, algumas das 
quais estavam prestes a atin-

gir a fase da colheita e comer-
cialização”, lamentou Dias.  
Emerson Macuane, agricultor, 
apontou que algumas das va-
riedades suportam ventos até 
40 quilómetros por hora, acima 
disso, a cultura já sofre danos 
parciais e até mesmo totais.  
Acrescentou que as varieda-
des de menor porte toleram os 
ventos mais fortes, enquanto as 
maiores tendem a ser fustiga-
das. Ao efeito dos ventos, jun-
ta-se a destruição das culturas 
por pragas.

Migração instala 
posto de controlo
no terminal da Junta

puto, com vista a interpelar as 
viaturas que entram e saem da 
capital. 

“Vamos controlar também 
a circulação de viaturas junto 
à ponte Maputo-KaTembe, 
uma vez que alguns estran-
geiros entram no país através 
da fronteira da Ponta do Ouro, 
na província de Maputo”, ex-

plicou. 
Raúl Lissave, presidente da 

Associação dos Angariadores 
de Passageiros da Junta, enalte-
ceu a medida, afirmando que os 
transportadores enfrentavam 
dificuldades para identificar a 
nacionalidade dos passageiros, 
sobretudo por não terem auto-
rização para exigir passaporte 

ou outros documentos de via-
gem. 

Os transportadores foram 
sensibilizados a não embarca-
rem estrangeiros sem docu-
mentação, tanto para dentro 
como para fora do país, bem 
como a denunciar situações 
de género, sob  pena de incor-
rerem em pena de prisão. 

Agentes da Migração destacados ao terminal da Junta 

Autoridades fiscalizam condições 
mecânicas dos veículos

HMM passa a assistir 
pensionistas do INSS
A DELEGAÇÃO provincial do 
Instituto Nacional de Seguran-
ça Social (INSS) da cidade de 
Maputo e o Hospital Militar de 
Maputo assinaram, na terça-
-feira, um memorando de en-
tendimento para a assistência
aos pensionistas do Sistema de
Segurança Social que tenham
dificuldades de visão.

O memorando, que se inse-
re no contexto da responsabili-
dade social do INSS, através do 
seu Programa Sanitário e Social, 

foi assinado pelo delegado do 
INSS na capital, Rui Guimarães, 
e por Amílcar Lameira, director 
do Hospital Militar de Maputo.

Também está previsto para 
breve um outro memorando de 
entendimento para o forneci-
mento de óculos aos que deles 
carecem. Pretende-se com o 
memorando ora assinado me-
lhorar a qualidade de vida dos 
pensionistas do sistema de se-
gurança social com problemas 
de visão. Treze pensionistas da 

delegação do INSS na cidade de 
Maputo receberam, em Junho, 
óculos de vista, comprados por 
esta instituição, após terem sido 
submetidos a consultas de of-
talmologia no Hospital Militar 
de Maputo.

A delegação do INSS na 
cidade de Maputo conta, ac-
tualmente, com 33.024 pensio-
nistas activos, distribuídos em 
pensionistas de velhice (com 
15.832), de invalidez (499) e de 
sobrevivência, com 16.693.

Ventos fortes devastaram 
culturas no vale do Infulene

Acesse https://t.me/Novojornal
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  096/21

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 18 Agosto
de 2021

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS          COMPRA  VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar 63,05 64,31     63,68

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,24 4,32      4,28
  Botswana Pula 5,62 5,74      5,68
  eSwatini Lilangueni 4,24 4,32      4,28
  Mauricias Rupia 1,48 1,51      1,49
  Zâmbia Kwacha 3,34 3,41      3,38

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 573,96 585,43    579,70
  Malawi Kwacha 78,90 80,47     79,69
  Tanzânia Shilling 27,25 27,79     27,52
  Zimbabwe Dólar 166,80 170,13    168,47

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 11,93 12,17     12,05
  Canada Dolar 50,00 51,00     50,50
  China/Offshore Renminbi 9,73 9,92      9,83
  China Renminbi 9,73 9,92      9,83
  Dinamarca Coroa 9,93 10,13     10,03
  Inglaterra Libra 86,79 88,53     87,66
  Noruega Coroa 7,09 7,23      7,16
  Suécia Coroa 7,23 7,38      7,31
  Suíça Franco 68,87 70,25     69,56
  União Europeia Euro 73,87 75,35     74,61

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,1562500  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.788,00000
Venda..............  1.788,90000

Maputo,  19.08.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do

USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16

13,30%

51.563,52

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16

13,97%
11-out-16

17,00%
11-out-16

14,89%

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,37%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

124.438,0085.065,0034.628,00
13,35%
4.745,00

Valor Títulos Vendidos 51.563,527.038,3820.769,00

Taxa Média Ponderada - 13,43% 13,40% 13,42%
Data última colocação 

Total / Média

26-jul-21 26-jul-21 26-jul-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192,99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14.236,78
Total / Média

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0,00 304,00 239,00 543,00

31 - 63 dias

11.090,44

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

Valor Títulos Comprados

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

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

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

2.953,34

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

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

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

4.986,28

13,25%

Taxa

0,00 0,00 0,00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 119.451,72

-

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

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

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
18 de agosto de 2021

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A 710,00 760,00 5.590,00 7.060,00

Taxa Média Ponderada
Data última colocação 18-ago-21 18-ago-21 18-ago-21 18-ago-21

13,36% 13,40% 13,40% 13,40%

12,03% 12,46%
13,40% 13,40%Taxa últimas 6 colocações 13,35% 13,42%

13,37%

13,29%
Data da última venda 16-ago-21 11-ago-21 11-ago-21 16-ago-21

Taxa Média Ponderada 13,29% 13,36%

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

0,00 0,00 0,00 0,00 Total / Média

92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0,00
0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00
- -

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-08-2021 A 31-08-2021)

- - -

13,35%

-

-13,35%

-

0,00 0,00 0,00

0,00

5,00

0,00

-

0,00
-

0,00

Prazo

FPC

16,25%4.001,56

…

0,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10,25% 0,00

Taxa

5,00

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 18 de Agosto de 2021. 

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

DATA :18/08/2021

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

 ABC  63,05  64,31   63,06   64,31  63,05  64,31 

 ABSA  63,03  64,29   63,03   64,29  63,03  64,29 

 BCI  63,06  64,32   63,06   64,32  63,06  64,32 

 BIM  63,06  64,32   63,06   64,32  63,06  64,32 

 BNI  63,03  64,29   63,03   64,29  63,03  64,29 

 ECOBANK  63,05  64,31   63,05   64,31  63,05  64,31 

 FIRST CAPITAL BANK S.A.  63,01  64,27   63,01   64,27  63,01  64,27 

 FNB  63,05  64,31   63,05   64,31  63,05  64,31 

 MZB  63,05  64,31   63,05   64,31  63,05  64,31 

 SGM  63,06  64,32   63,05   64,31  63,05  64,31 

 UBA  63,05  64,31   63,05   64,31  63,05  64,31 

 ÚNICO  63,06  64,32   63,06   64,30  63,06  64,30 

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA  63,05  64,31  63,05  64,31  63,05  64,31 

 TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA       63,68       63,68       63,68

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  18.08.2021

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,05 64,31 63,68 

PUBLICIDADE

O 
MINISTÉRIO da Eco-
nomia e Finanças 
(MEF) defende que 
a política fiscal deve 
facilitar o desenvol-

vimento e não incidir apenas 
sobre a contribuição das em-
presas privadas do sector for-
mal.  

Para o efeito, a base de tri-
butação deve ser ampliada, ao 
mesmo tempo que o Estado 
assegura a prevalência de um 
sistema judicial operativo para 
a célere resolução de conflitos 
comerciais e laborais.

Estes dados vêm contidos 
num documento partilhado 
pelo MEF, intitulado Agenda 
2025, que mostra que as em-
presas precisam de fundos 
concessionais, capacitação e 
controlo estacionário que fa-
cilitem o investimento pro-
dutivo a médio e longo prazos, 
algo que o sistema bancário 
não está capacitado para fazer. 

O documento sugere que 
a carência de fundos para in-
vestimentos pode ser supe-
rada, através da constituição 
de um banco de desenvolvi-
mento e de fundos de garantia 
ao crédito e de sociedades de 
capitais de risco, orientados 
para o investimento produ-
tivo, envolvendo os sectores 
público e privado e ainda o 

Política fiscal deve
facilitar o desenvolvimento

estabelecimento de linhas de 
crédito. 

As linhas de crédito espe-
ciais deverão ser reservadas às 
actividades que, actualmente, 
não são elegíveis pelo sistema 
bancário por se tratarem de 
actividades de elevado risco. 

Por essa via, as transacções 
financeiras iriam apoiar a rea-
lização de investimentos pro-
dutivos de médio e longo pra-
zos, no sector da agricultura, 

pescas, agro-processamento, 
indústrias manufactureiras, 
exportação de bens que incor-
porem valor acrescentado na-
cional e produzam emprego. 

Segundo o MEF, um banco 
de desenvolvimento e fundos 
de garantia de crédito podem 
desempenhar importante pa-
pel na provisão de capital, em 
termos concessionais, para a 
formação, aquisição de equi-
pamentos e “know-how” 

para elaborar estudos e pes-
quisas de mercados internos e 
externos.

Explica ainda que um ban-
co de desenvolvimento é vital 
para a captação da poupança, 
bem como pode jogar um pa-
pel importante na promoção 
dos produtos nacionais nos 
mercados internos e externos 
e nos projectos de desenvolvi-
mento rural, desde pequenos 
sistemas de irrigação, fábri-

cas de dimensão familiar para 
a transformação industrial de 
produtos agrários, programas 
de extensão para disseminar 
tecnologias e conhecimentos, 
comercialização e transporte. 

Os créditos de médio e lon-
go prazos, nos quais este banco 
se deverá especializar, pode-
riam incentivar o investimento 
em novas tecnologias, na ino-
vação e programas de pesquisa 
e desenvolvimento das empre-
sas e que estimulem a produti-
vidade. 

Embora os fundos conces-
sionais sejam importantes, o 
factor decisivo são os empre-
sários e os gestores que têm 
de estar habilitados a criar li-
quidez nas suas empresas e a 
aperfeiçoar a gestão, refere o 
documento. 

Sugere ainda que, com em-
presas nacionais mais compe-
titivas, é possível fazer pleno 
uso do Protocolo Comercial 
da SADC, dos mecanismos do 
acordo preferencial com os 
Estados Unidos, no quadro do 
AGOA, e dos acordos comer-
ciais com a União Europeia e 
países de África, Caraíbas e Pa-
cífico (ACP) que, na realidade, 
constituem uma oportunidade 
ímpar para o relançamento das 
pequenas e médias empresas 
moçambicanas.

Carência de recursos pode ser superada através de um banco de desenvolvimento 

A CONSULTORA Fitch Solutions 
melhorou esta semana a perspecti-
va de evolução da taxa de câmbio de 
Moçambique, passando agora a pre-
ver que sejam precisos 71, em vez de 
74 meticais, para cada dólar no final 
deste ano.

“Antevemos que o metical vá 
desvalorizar-se de uma taxa de 
63,75 meticais por dólar nos pró-
ximos meses, já que prevemos que 

a actual violência na província de 
Cabo Delgado se mantenha e ante-
cipamos que o Banco de Moçambi-
que vá aliviar a política monetária 
num contexto de manutenção da 
pandemia da Covid-19 como obs-
táculo ao crescimento económico e 
de controlo da inflação”, escrevem 
os analistas.

Num comentário à evolução do 
metical, enviado aos investidores e 

a que a Lusa teve acesso, os analistas 
desta consultora detida pelos mes-
mos donos da agência de notação fi-
nanceira Fitch Ratings apontam que, 
apesar do cenário negativo, a previ-
são para o final do ano foi melhorada.

“Revimos a nossa previsão para 
o final do ano de 74 para 71 meticais
por dólar devido à melhoria nos pre-
ços do carvão e do alumínio”, duas
das principais exportações deste país 

africano lusófono.
Para 2022, a Fitch Solutions an-

tecipa que a moeda moçambicana 
continue uma trajectória de valo-
rização, chegando a Dezembro do 
próximo ano a valer 67 meticais por 
dólar, “com as exportações de gás e 
carvão a aumentarem, em conjunto 
com a subida do investimento ex-
terno, que sustenta a procura pela 
moeda”.

Fitch Solutions melhora
perspectiva na taxa de câmbio 

DALTON SITOE

O DIRECTOR provincial da 
Indústria e Comércio, Ofélio 
Cauiriza, revelou que a parti-
cipação da província de Tete 
na Feira Internacional de 
Maputo (FACIM-2021), entre 
30 de Agosto e 5 de Setem-
bro, terá como foco a atrac-
ção do empresariado nacio-
nal e estrangeiro para alargar 
a base industrial desta região 
do país.

Cauiriza explicou que foi 
feito um levantamento das 
capacidades produtivas de 
cada distrito e em função das 

mesmas foram reservados 
terrenos para acolher as in-
dústrias.

“Produzimos bastante 
gado na zona sul, para além 
de hortícolas e cereais na 
área norte. Precisamos de 
indústrias para explorar es-
tas riquezas, processando 
e facilitando a exportação 
destes produtos”, afirmou o 
dirigente.

As indústrias de emba-
lagem e de processamento 
da batata-reno em produtos 
como “chips”, bem como 
para o aproveitamento da 

grande produção de milho 
para fabricação de pipocas 
foram apontadas como algu-
mas prioritárias na provín-
cia.

“Encorajamos os grandes 
supermercados que estão na 
nossa província a apostarem 
nos produtos locais, pois não 
há necessidade de impor-
tarem, mas para facilitar a 
efectivação disso é necessá-
rio que tenhamos uma ma-
nufactura local que se dedica 
à embalagem dos produtos 
agrícolas”, fundamentou. 

Face à situação de ca-

lamidade pública, imposta 
pela Covid-19, as provín-
cias irão participar da maior 
feira do país através de uma 
plataforma virtual lançada 
recentemente pelos promo-
tores da FACIM, dispensando 
a tradicional deslocação para 
a província de Maputo.

“Num trabalho conjun-
to com o Serviço Provincial 
das Actividades Económicas, 
iremos identificar um espa-
ço, em função das empresas 
que demonstrarem interes-
se de expor, de onde iremos 
participar na feira”, subsi-

diou.
Com efeito, foram en-

viados mais de 20 convites 
a empresas baseadas na pro-
víncia de Tete, que irão par-
tilhar o espaço de exposição 
com instituições governa-
mentais na divulgação das 
potencialidades de Tete.

Refira-se que a 56.ª edi-
ção da FACIM tem como 
lema “Industrialização: Ino-
vação e Diversificação da 
Economia Nacional”, e terá a 
sua base em Ricatla, distrito 
de Marracuene, na província 
de Maputo.

FACIM-2021

Governo de Tete vai promover
expansão do parque industrial

O SECRETÁRIO de Estado na 
província de Gaza, Amosse Ma-
camo, recomenda o uso racional 
dos recursos minerais existentes 
na província, visando a protec-
ção do meio ambiente e o de-
senvolvimento sustentável das 
comunidades locais.  

Falando na cerimónia pro-
vincial de lançamento do pri-
meiro censo nacional de mi-
neradores artesanais, que teve 
lugar esta semana, no distrito de 
Guijá, Amosse Macamo disse ser 
necessário que a população sinta 
o impacto positivo das riquezas
de que a província dispõe, na

sua vida, criando através disso 
oportunidades de emprego e de 
empoderamento económico.  

O censo de mineradores ar-
tesanais está a decorrer desde o 
dia 9 de Agosto, prevendo-se 
que termine a 7 de Setembro do 
ano em curso nas províncias do 
sul do país e em Nampula, no 
norte. 

Ao nível de Gaza, o Institu-
to Nacional de Estatísticas (INE) 
mobilizou 12 brigadistas, que 
irão visitar cerca de 100 focos de 
mineração para o levantamento 
estatístico, com vista a identi-
ficar o universo de operadores 

artesanais, melhorar o conheci-
mento sobre os sectores informal 
e formal mineiro, a dimensão de 
receitas fiscais não captadas para 
o Estado e o impacto desta acti-
vidade para o ambiente. 

“A materialização deste 
censo de mineradores artesanais 
permitirá que o Governo tenha 
uma visão real e objectiva deste 
tipo de actividade na província e 
no país que, por sua vez, possi-
bilitará avaliar o seu contributo 
e impacto no desenvolvimento 
socioeconómico local e nacio-
nal”, apontou Macamo.  

O secretário de Estado con-

siderou este inquérito estatísti-
co uma excelente oportunidade 
para se promover boas práticas 
de conservação da diversidade 
biológica, de utilização susten-
tável e equilibrada dos recursos 
provenientes da natureza.  

Por sua vez, o administrador 
do Guijá, Jaime Mubage, referiu 
que a exploração mineral no seu 
distrito contribuiu, no último 
exercício económico, com três 
por cento para a produção glo-
bal. Aquele distrito conta com 
46 exploradores artesanais de 
produção de tijolos e outros 
utensílios, organizados em as-

sociações e pequenos grupos. 
Todavia, existe o desafio de 
ordem organizacional, de di-
versificação e de aumento de 
qualidade dos produtos, que 
permitiria àqueles produtores 
concorrer em pé de igualdade 
com outros artesanais do país, 
referindo que o censo em curso 
poderá ajudar a resolver parte 
de alguns desafios.  

Refira-se que a província de 
Gaza conta com grandes jazigos 
de argila nos distritos de Guijá, 
Chibuto, Mandlakazi e Chon-
goene e de areias pesadas no 
distrito de Chibuto.  

Gaza quer mineração benéfica para população 

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

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE EDUCAÇÃO 

ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado nº 2 do artigo 63 do regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo 
Decreto 5/2016 de 08 de Março, comunica –se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

Nº
Nome do 

Concorrente
Objecto do Concurso

Valor de 
Adjudicação 

incluindo o IVA

Modalidade de 
Contratação

1. Abrithol Michicoma
Prestação de Serviços para Ma-
nutenção de Máquinas Fotoco-
piadoras da DPE..

166.811,09Mts
Ajuste Directo nº84/
DPE/RAQ/FASE/2021

2.
Estação de Serviços 
Mabodjodjo

Prestação de Serviços para Re-
paração de Pneus de Viaturas 
da DPE.

15.000,00Mts
Concurso por Cotação 
nº15/DPE/OE/
RAQ/2021

3. Ushaka Hotel
Fornecimentos de Serviços, lo-
gística para preparação de reu-nião provincial de planificação 140.000,00Mts

Concurso Por Cotação n˚97/
/DPE/FASE/ RAQ/2021

4. S.L. Comercio Geral

Aquisição de Serviços, logística 
para recolha de dados e pre-
paração dos Exames Finais de 
2020.  

187.305,30Mts Concurso Por Cotação nº76/DPE/OE/
RAQ/2021

5. A NESK
Aquisição de Serviços para pre-
paração e distribuição de limi-
tes em matéria de contração.  

164.730,58 Mts Concurso por Cotação 
nº86/DPE/RAQ/
OE/2021

6.
J.T.I. Serviços e 
Soluções,

Aquisição de material de Es-
critório para a Capacitação dos 
Técnicos Provinciais e Distri-
tais.

59.995,00 Mts
Concurso por cotação 
nº93/DPE/RAQ/
FASE/2021

7. B.J.S.Serviços da 
Limpezas de Fossas, 
Drenos e Canalização,

Prestação de Serviços para Re-
paração e Montagem da Eletro-
bombas da DPE

25.000,00 Mts
Concurso por Cotação 
nº88/DPE/RAQ/
OE/2021

8.
Auto Reparação 
Faquir

Prestação de Serviços para Ma-
nutenção de Viaturas da DPE.

920.556,00 Mts
Concurso Limitado 
nº5/DPE/RAQ/DAF/
FASE/2021

Matola, Agosto de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)

A 
JORNADA de plantio 
de árvores e mudas 
de acácias que de-
correu há dias na 
cidade da Beira visa 

alertar sobre a grave situa-
ção ambiental que se vive 
naquele município, no país 
e em todo o mundo.

É um alerta que se pre-
tende transmitir aos que, 
segundo os mentores da ini-
ciativa, continuam a igno-
rar as chamadas de atenção 
para os necessários cuidados 
a ter com o ambiente.

Alfredo Zunguze, gestor 
de projectos da Associação 
Moçambicana de Recicla-
gem (AMOR), com o replan-

tio de árvores pretendia-se 
igualmente criar condições 
de base para restituir as que, 
por razões diversas, ficaram 
destruídas, principalmente 
com a passagem, pelo mu-
nicípio da Beira, dos ciclo-
nes Idai e Kenneth.

O plantio de mudas de 
acácias teve lugar ao lon-
go da avenida das FPLM, 
nos bairros das Palmeiras 
e Macúti, no contexto da 
celebração do Dia Mundial 
do Combate à Poluição que 
anualmente se comemora a 
14 de Agosto.

A actividade decorreu 
em parceria com o Conselho 
Municipal, Direcção Pro-

vincial da Terra e Ambien-
te e uma empresa do sector 
privado denominada Bureau 
Veritas, patrocinadora da 
acção.

Sobre o assunto, Alfre-
do Zunguze revelou que a 
sua agremiação já vem tra-
balhando com a autarquia e 
outros parceiros na reposi-
ção das árvores tombadas na 
sequência dos fortes ventos 
provocados pelos ciclones 
que assolaram a cidade da 
Beira num passado recente.

Recordou que no passa-
do Dia Mundial do Ambien-
te, na zona do Manganhe, 
procedeu-se ao plantio das 
árvores posteriormente en-

tregues à comunidade para 
cuidarem delas e garantirem 
que cresçam saudáveis.

“As árvores são especiais 
e fundamentais nas ruas e 
avenidas porque, além de 
resgatar a beleza da urbe, 
fornecem sombra aos cita-
dinos”, justificou.

Num outro desenvolvi-
mento, Zunguze fez saber 
que foram inaugurados três 
ecopontos com vista à re-
colha selectiva de resíduos 
sólidos e permitir que as 
pessoas possam ganhar mais 
consciência e não deitarem 
lixo no chão.

“Pretendemos, desta 
forma, reduzir a geração de 

resíduos e encaminhá-los 
para a reciclagem tendo em 
conta que a cidade produz 
muito lixo”, reconheceu, 
sublinhando que os locais 
onde foram instalados os 
ecopontos são muito movi-
mentados e vão servir para 
que as pessoas depositem os 
resíduos no devido lugar.

De acordo com o gestor 
de projectos da AMOR, a 
agremiação tem como ob-
jectivo principal promover 
a reciclagem para mostrar 
que é possível reduzir os 
resíduos e encaminhá-los à 
reciclagem.

Acrescentou que a ac-
tividade é contínua e já 

Rearborizar para alertar
sobre crise ambiental

montaram 15 ecopontos em 
duas escolas primárias e 13 
secundárias e sete nas co-
munidades estando ainda 
prevista a sua colocação em 
outros estabelecimentos de 
ensino e locais. Apontou o 
caso da cidade de Dondo 
que está mais próxima da 
Beira.  

Por outro lado, a nossa 
fonte deu a conhecer que 
têm vindo a trabalhar com 
algumas empresas que, 
através do lixo reciclado, 
produzem cadeiras plásti-
cas, bacias, copos e outros 
utensílios domésticos. Neste 
particular, contou que cerca 
de 600 mil quilogramas são 
reciclados anualmente.

Zunguze fez saber igual-
mente que uma outra parte 
de materiais é processada e 
encaminhada para fora do 
país.

Por sua vez, o repre-
sentante da Bureau Veri-
tas, Hernani Araújo, referiu 
que a sua instituição deci-
diu apoiar a iniciativa da 
AMOR com colocação de 
ecopontos como forma de 
contribuir para melhorar a 
situação ambiental através 
da recolha de resíduos sóli-
dos.

“Como nossa respon-
sabilidade social aceitamos 
apoiar este projecto visto 
que é um bem para todos. 
Não podíamos ficar alheios 
a esta iniciativa. Esperamos 
que as pessoas cuidem bem 
dos ecopontos com vista a 
permanecerem por longos 
anos”, recomendou.

Plantam-se árvores para combater a degradação ambiental “Árvores dão sombra e resgatam beleza urbana”, Alfredo Zunguze

REDUZIRAM de 13.799 para 10.715 os casos de diarreia 
na cidade da Beira nos primeiros sete meses do ano em 
curso, segundo deu a conhecer a directora dos Servi-
ços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social, Neusa 
Joel.

Segundo a nossa fonte, a redução deveu-se ao re-
forço das medidas de higiene individual e colectiva nas 
comunidades, nomeadamente a lavagem frequente 
das mãos principalmente com a eclosão da pandemia, 
e aos cuidados com os alimentos.

A propósito, revelou que as equipas de saúde têm 
promovido palestras nas unidades sanitárias sobre 
como confeccionar melhor os alimentos precisamente 
para evitar casos de diarreia.

De acordo com a directora da Saúde na Beira, con-
tribuiu também para o efeito a sensibilização levada a 
cabo pelos técnicos através de palestras ao nível das 
comunidades, diferentes mercados, entre outros lo-
cais onde há aglomerações.

Além das palestras, Neusa Joel disse que foi feita a 
distribuição de purificadores de água e cloro de modo 
a garantir que a população tenha meios de se prevenir 
contra esta doença que pode levar à morte em pouco 
tempo.

Reduzem
casos
de diarreia

Neusa Joel congratula-se com a redução dos casos de diarreia

Acesse https://t.me/Novojornal
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DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES - DA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do n°2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n°5/2016, de 8 de Março, comunica-se a 
adjudicação do objecto do Concurso com Prévia Qualificação conforme abaixo indicado:

Número do 

Concurso
Objecto do Concurso

Concorrente 

Vencedor

Valor da Adjudicação 

(IVA)

39A002441/

PQ/01/2021

Contratação de Serviços para Desenvol-

vimento de um Sistema Integrado de 

Gestão de Operadores e de Infra-Estru-

turas do Sector de Energia -SIGOISE

TECHNO PLUS, 

LDA
     4.690.000,00MT

Maputo, aos 18 de Agosto de 2021
A Autoridade Competente

(Ilegível)

Autoridade Reguladora de Energia – Arene - Rua Carlos Albers nº 41 PABX nº +258 21 333550/52 ou 823235590 Fax nº + 258 21 333551 
8094

CENTO e cinquenta famílias deslocadas das zonas 
em conflito na província de Cabo Delegado rece-
beram recentemente sementes e equipamentos 
agrários para mitigar a fome que as assola. 

Os meios de produção, entregues ao Fundo 
de Desenvolvimento Agrário (FDA) pela Agência 
Turca de Cooperação e Desenvolvimento (TIKA), 
são compostos por enxadas, catanas, picaretas, 
pás e sementes diversas. 

Abdul César, director-adjunto do FDA, disse 
que o apoio vai minimizar o sofrimento de parte 
das duas mil famílias em situação de vulnerabi-
lidade identificadas recentemente pele Agência 
de Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN). 

Explicou que estas pessoas receberam par-
celas de terra para construir as suas residências 

e para a prática da agricultura, daí a importância 
dos meios de produção.  

“Poderão produzir alimentos para o consumo 
e comercialização, de modo a não dependerem 
da ajuda de terceiros”, referiu. 

Por sua vez, o embaixador da Turquia em 
Moçambique, Huseyin Aksov, afirmou que o 
seu país vai prestar mais ajuda a estas famílias 
durante dois anos, sendo esta a primeira fase da 
iniciativa.  

“Não é suficiente, mas vai reduzir a fome das 
vítimas do terrorismo em algumas zonas da re-
gião norte do país”, sublinhou.

Apelou para que mais organizações e pessoas 
singulares prestem apoio sócio-humanitário aos 
deslocados que neste momento precisam.

O 
SECTOR privado vai 
trazer melhorias na 
gestão dos serviços 
de provisão de água 
potável, como mais 

eficiência e redução de perdas 
que se verificam um pouco por 
todo o país. 

Segundo o ministro das 
Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos, João Ma-
chatine, que falava esta se-
mana, em Maputo, no lan-
çamento da Conferência 
Internacional de Financiado-
res para o Sector do Abaste-
cimento de Água Urbana, o 
país regista perdas de água de 
50 por cento e espera-se que a 
gestão privada introduza tec-
nologias que possam reverter 
o actual cenário.

“Queremos que o sector
de gestão de água seja trans-
parente e criterioso, focado 
no bem servir. Da abordagem 
que temos feito com os nos-
sos parceiros, percebemos que 
eles são sensíveis a esta ma-
téria e estamos confiantes na 
melhoria da provisão e gestão 
deste recurso”, disse.

Machatine referiu que o 
sector privado deve ser en-

A PRIMEIRA moçambicana a 
juntar-se às Irmãs Ursulinas 
do Sagrado Coração de Maria 
fez a sua profissão perpétua no 
domingo, na Arquidiocese da 
Beira, facto encarado pelo Va-
ticano como sinal da encarna-
ção do carisma em África.

A Congregação das Irmãs 
Ursulinas do Sagrado Coração 
de Maria foi criada na Itália em 
1900 e as primeiras destacadas 
chegaram a África, concreta-
mente a Moçambique, no ano 
de 2000. 

Segundo a “Vatican 
News”, no dia 15 de Agosto, a 
Congregação ouviu o sim de-
finitivo da primeira religiosa 
africana, por sinal moçam-
bicana, através da profissão 
perpétua de Fátima Amélia 
Gonzaga, cuja vocação nasceu 
na cidade da Beira, em Sofala.

A cerimónia, restrita, de-
vido à Covid-19, foi presi-
dida por Dom Cláudio Dalla 
Zuanna, Arcebispo da Beira, 
no Centro de Nazaré, cida-
de da Beira, e contou com a 

RESIDENTES de Nametil, sede do distrito de 
Mogovolas, província de Nampula, pedem co-
locação urgente de lombas no troço da Estrada 
Nacional Número 104 (EN104) que atravessa a 
vila, para prevenir acidentes de viação, sobre-
tudo atropelamentos, cuja frequência aumen-
tou com a recente asfaltagem da via.

A EN104 liga a cidade de Nampula e Name-
til, tendo registado aumento do  tráfego rodo-
viário depois da asfaltagem, sendo que alguns 
automobilistas circulam à alta velocidade e 
sem obedecer às regras de trânsito, causando 
acidentes.

Cassimo Neto, residente local, apontou as 
zonas mercado, escola secundária e centro de 
saúde como sendo de maior risco para a ocor-
rência de acidentes de viação e atropelamentos.

António Manuel, outro residente, contou 
que há situações em que os condutores não se 
dignam socorrer as vítimas.

 “É certo que a asfaltagem da estrada Nam-
pula/Nametil criou impacto positivo sobre a 

vida dos habitantes do distrito de Mogovolas. 
Porém, é triste que tenhamos estes problemas”, 
comentou.

O administrador de Mogovolas, Emanuel 
Impissa, reconheceu os riscos de acidentes de 
viação e atropelamentos na EN104, apontando 
que a preocupação já foi colocada às entidades 
competentes.

Acrescentou que a via se torna mais perigosa 
uma vez que mais de 200 crianças estão envol-
vidas no comércio informal, sobretudo venda 
de produtos alimentares ao longo do troço.

O Governo do distrito de Mogovolas está a 
equacionar a construção de um alpendre para o 
embarque e desembarque de passageiros e ou-
tro para a actividade comercial, que se acredita 
venha a ajudar a minimizar a exposição das pes-
soas ao risco de acidentes.

A EN104, com perto de 75 quilómetros, foi 
inaugurada pelo Presidente da República, Filipe 
Nyusi, em Agosto do ano passado, na expectati-
va de promover o desenvolvimento local.

A ASSOCIAÇÃO dos Pescadores de Govuro, 
constituída maioritariamente por antigos tra-
balhadores das minas da África do Sul, recebeu, 
semana passada, uma embarcação motorizada, 
equipamento para tecer redes, conservação do 
pescado, redes de pesca, bóias de sinalização 
nocturna, kits de produção agrícola, serralharia e 
electricidade, para dinamizar as suas actividades.

O equipamento foi entregue pela ministra 
do Trabalho e Segurança Social, Margarida Ta-
lapa, que apontou que a doação faz parte de um 
plano nacional que prevê, para este ano, 1500 
beneficiários das três províncias da zona sul do 
país, nomeadamente Maputo, Gaza e Inhamba-
ne.

Talapa disse que a ideia é criar melhores 
condições para as associações, garantir qualida-
de do pescado, geração de renda para auto-sus-
tento e aumentar os postos de trabalho.

Para além do Govuro, Talapa entregou o 
mesmo material de pesca a trabalhadores por 
conta própria (TCP) inscritos no Instituto Na-
cional de Segurança Social.

O presidente da associação dos antigos mi-
neiros, Mário Dengo, disse que o gesto mostra o 
interesse do Governo em ver a pesca artesanal 
desenvolver-se e ser praticada em moldes sus-
tentáveis.

Para Dengo, os pescadores têm falta de ma-
terial, por isso, os meios vão reforçar a capaci-
dade de produção e melhorar a gestão do pes-
cado.

No entanto, lamentou a falta de fiscalização 
da orla marítima moçambicana, situação que 
permite que aconteçam casos de pesca ilegal, 
pelo que solicitou reforço do patrulhamento 
para que os investimentos do Governo na área  
tenham os resultados desejados.

SEGUNDO JOÃO MACHATINE

Gestão privada de água vai 
trazer ganhos para o país

num horizonte de dez anos, 
está a ser concebido para vá-
rios segmentos do sector pri-
vado.“Já foram criadas socie-
dades de gestão de água para 
as três regiões do país, mas an-
tes foi constituída a autoridade 
reguladora que, dentre várias 
atribuições, a mais importan-
te é salvaguardar os interesses 
dos investimentos e dos con-
sumidores”, disse.

Machatine acredita que, 
com as competências e auto-
nomia conferida a esta enti-
dade, todos os investimentos 
feitos estarão salvaguardados. 

O país, tal como refe-
riu, tem boa experiência da 
empresa Águas da Região de 
Maputo e o que se pretende é 
expandir esta visão para outras 
cidades.

“É importante que os in-
vestidores tenham certeza de 
que ao entrar nestas socieda-
des os seus interesses estarão 
salvaguardados. Convidamos 
todos os parceiros, nacionais e 
internacionais, a participarem 
na conferencia de Setembro 
porque visa criar condições 
para melhorar o abastecimen-
to deste recurso”, disse.

volvido em todos os investi-
mentos a serem realizados até 
2032, altura em que se prevê 
o abastecimento universal de
água no país.

“Neste momento estamos 

com enormes desafios e já 
escolhemos projectos priori-
tários, desde a dessalinização 
de água, construção de mini-
-hídricas e o processo de dis-
tribuição nas cidades” , disse.

Assim, tal como indicou, 
abre-se espaço para que a ac-
tuação do sector privado de 
água seja diversificado. Acres-
centou que o projecto de abas-
tecimento de água para todos, 

Governo espera entrada de mais privados na provisão e gestão de água

NA EN104
Residentes de Nametil
pedem colocação de lombas

Vila de Nametil pede lombas na estrada

Primeira moçambicana junta-se às Irmãs Ursulinas
presença da Madre Geral das 
Ursulinas, a irmã Maria Luísa 
Bertuzzo, outros membros da 
congregação e alguns fami-
liares. No fim da cerimónia, 
a Madre Geral explicou que o 
evento constituía a realiza-
ção do desejo da fundadora 
da congregação, a Madre Gio-
vanna Meneghini, represen-
tando assim a encarnação do 
carisma em África.

“Esta profissão perpétua 
da irmã Fátima Gonzaga é par-
ticularmente importante por-
que é a primeira irmã moçam-
bicana. Este sim definitivo da 
irmã Fátima é uma encarnação 
realizada em Moçambique, 
não somente com religiosas 
italianas, mas o começo com 
presenças locais”, disse Gio-
vanna Meneghini.

Fátima Gonzaga justificou 
a alegria que sentia recordan-
do o lema da profissão dos seus 
votos extraído do Evangelho 
de Lucas, “A minha alma glo-
rifica o Senhor”.

Ciente da realidade que se 

vive em Moçambique, rela-
tivamente à situação do ter-
rorismo em Cabo Delgado e a 
Covid-19, a irmã Fátima enco-
rajou os jovens a acreditarem 
que dias melhores virão.

Actualmente estão no país 
cerca de sete religiosas Ursu-

linas do Sagrado Coração de 
Maria, divididas em duas co-
munidades (Dondo e Beira). 
Na sua actividade pastoral, es-
tas auxiliam na Educação em 
várias acções que têm em vista 
a promoção e empoderamento 
das mulheres.

Refira-se que a irmã Fá-
tima Amélia Gonzaga iniciou 
o seu processo formativo em
2011, tendo professado seus
primeiros votos em 2014. Du-
rante o seu percurso  trabalhou
como enfermeira no Centro de 
Saúde de Mafambisse.

Meios de produção 
alocados aos deslocados

Pescadores de Govuro 
recebem equipamento

Renovar a subscrição 
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis 
+258 84 3400623

Apoio ao cliente:

Info@snoticias.co.mz

Use: Internet 
(ebanking)
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CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

FARMÁCIA CALÊNDULA - Av.EDUARDO MONDLANE
FARMÁCIA FRANÇA - RUA DA FRANÇA CARRUPEIA
FARMÁCIA HAYAT - Av. FPLM (CONTROLO)
FARMÁCIA POPULAR - RUA DOS SEM MEDO
FARMÁCIA VINAYAK - Av.DO TRABALHO
FARMÁCIA VIRGO - Av.DO TRABALHO FAINA
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FOI lançada ontem, na cidade de Nampula, 
a campanha “Somos Todos Iguais”, cujo ob-
jectivo é promover a inclusão de pessoas vi-
vendo com o HIV/Sida, ao mesmo tempo que 
pretende erradicar o estigma, sobretudo nos 
jovens dos 25 aos 35 anos.

A secretária-executiva do Conselho Pro-
vincial de Combate à SIDA, em Nampula, Sara 
Jane, explicou que o medo tem sido a causa 
das dificuldades que os doentes enfrentam na 
adesão ao tratamento anti-retroviral (TARV). 
A campanha consistirá na divulgação de 
mensagens, através de órgãos de comunica-
ção social, onde os jovens serão o alvo.

Paralelamente, haverá espaço para a pro-
moção do diálogo nas comunidades e outras 
intervenções baseadas na fé, através de dife-

rentes canais incluindo os chamados gestores 
de casos.

A campanha conta com alguns parcei-
ros, como o ICAP, que opera na província de 
Nampula desde o ano de 2004, e tem o apoio 
financeiro do Centro de Controlo e prevenção 
de Doenças (CDC).

O director do CDC, Manuel Boene, disse 
que a campanha constitui um caminho para 
assegurar que cada doente, onde estiver in-
serido, não se sinta discriminado por conta 
do seu estado serológico. Pelo contrário, ele 
deve ser acarinhado por todos, desde amigos, 
família, sociedade onde está inserido, asse-
gurando a sua continuidade nos cuidados e 
tratamento. Boene disse ser evidente que, 
apesar de ainda haver muito trabalho, o país 

está a obter bons resultados, na redução do 
estigma e discriminação de pessoas vivendo 
com HIV/SIDA.

O secretário de Estado na província de 
Nampula, Mety Gôndola, que lançou a cam-
panha, apelou à necessidade de todos traba-
lharem na prevenção da doença, o que pas-
sa pela concertação de esforços para que os 
doentes aceitem o tratamento.

Para o dirigente, os jovens devem envol-
ver-se na sensibilização e partilha de uma in-
formação correcta nas comunidades, dando 
a conhecer experiência e vivências, encora-
jando aos que estão na situação de seroposi-
tividade. A campanha “Somos Todos Iguais” 
foi lançada no país no início deste ano pelo 
Ministério da Saúde (MISAU).

A FUNDAÇÃO para o Desen-
volvimento da Comunidade 
(FDC) está a trabalhar para 
a disseminação nas comu-
nidades da lei de prevenção 
e combate às uniões pre-
maturas em línguas locais 
de todo o país como forma 
de torná-la compreensível 
a toda a gente.

Segundo a directora-
-executiva da FDC, Zélia
Menete, a instituição está
empenhada na mobiliza-
ção de recursos financeiros
junto de parceiros para a
tradução do dispositivo le-
gal para essas línguas.

Menete falava recente-
mente na cidade de Nam-
pula depois de um trabalho 
de monitoria aos projectos 
que são implementados 
pela organização que dirige 
em 14 distritos desta pro-
víncia, dos quais se destaca 
a promoção de hábitos sau-
dáveis, prevenção e com-
bate ao HIV/SIDA, uniões 

prematuras, drogas, prosti-
tuição infantil e defesa dos 
direitos humanos.

A FDC está também pre-
sente no programa Spotli-
ght, em execução em qua-
tro distritos da província 
de Nampula, destinado a 
dar complementaridade aos 
programas do Governo na 
componente de monitoria 
da saúde sexual e reprodu-
tiva e empoderamento eco-
nómico, envolvendo 405 
raparigas.

Aquela responsável dis-
se que, além das várias co-
munidades, os projectos 
estão a ser implementados 
em 112 escolas de diferentes 
níveis de ensino, abrangen-
do milhares de alunos.

A lei de combate às 
uniões prematuras foi apro-
vada pela Assembleia da 
República em 2019, e pune 
com uma pena de prisão 
que varia de oito a 12 anos 
a todo cidadão adulto que 

se unir com uma menor de 
18 anos de idade, indepen-
dentemente do seu estado 
civil. 

“Além de mobilizarmos 
recursos para traduzir essa 
lei, pensamos também usar 
os órgãos de comunicação 
social, particularmente as 
rádios comunitárias, na 
disseminação desta lei”, 
disse Menete, sustentando 
ser outro desafio da FDC 
dar a conhecer a revogação 
do despacho 38 e monitorar 
se de facto as escolas estão 
a permitir que meninas grá-
vidas participem nas aulas. 

Entretanto, Zélia Me-
nete faz um balanço posi-
tivo de todos os projectos 
que a sua fundação está a 
executar na província de 
Nampula, onde as próprias 
comunidades beneficiárias, 
incluindo as autoridades 
locais, também estão satis-
feitas com as iniciativas da 
FDC. O 

ÚLTIMO dia da pri-
meira fase da va-
cinação em massa 
contra o novo coro-
navírus foi caracte-

rizado por enchentes na maior 
parte dos postos criados para o 
efeito pelo sector da Saúde.  

Tal cenário generalizado, 
que nalguns postos chegou a 
ser invulgar, foi constatado 
pelo “Notícias” numa ronda 
efectuada não só na área urba-
na, como na periferia da capi-
tal provincial. 

Entretanto, algumas pes-
soas mostraram-se desapon-
tadas com a maneira como o 
processo de vacinação massi-
va foi organizado ao longo das 
duas semanas em que decor-
reu, pois, segundo disseram, 
as enchentes são resultado da 

desordem e nada têm a ver 
com o hábito de se deixar tudo 
para o último dia. 

“Isto está uma confusão. 
É desorganização total, além 
de que começaram a atender 
tarde as pessoas que chegaram 
muito cedo. Cheguei às cinco 
horas, mas até agora não fui 
vacinada. Outro problema é 
que aqui não está a ser obser-
vado o distanciamento físico”, 
lamentou Maria Tahabo, no 
posto de vacinação do Pavi-
lhão dos Desportos. 

Um outro posto caracte-
rizado por longas filas e com 
pessoas a aguardar ansiosa-
mente pela toma da vacina é 
da Escola Primária do Parque, 
onde, apesar da maior con-
centração de pessoas, não se 
observavam medidas preven-

tivas.
“Cheguei muito cedo, mas 

só pude ser atendida depois de 
longas horas de espera. Apesar 
do sofrimento, estou satisfeita 
por ter sido vacinada, porque 
com esta enchente não espe-
rava fazê-lo. Por isso, acredi-
to que muita gente na nossa 
cidade não vai ser vacinada”, 
disse Memuna Joaquim.

O presidente da Asso-
ciação dos Transportadores 
Rodoviários de Nampula (AS-
TRA), Luís Vasconcelos, disse 
que mais de 1500 automobi-
listas e cobradores dos mais 
de 3500 previstos haviam sido 
imunizados até o dia anterior 
do término da campanha de 
vacinação. 

Para facilitar o processo, a 
ASTRA criou em todos os 23 

distritos da província de Nam-
pula postos de vacinação dos 
automobilistas e respectivos 
cobradores.

“Hoje não poderia ser o úl-
timo dia da vacinação, porque 
ainda temos muitos automo-
bilistas e cobradores e outra 
gente do grupo-alvo que não 
foram vacinados. Por isso sou 
de opinião que se devia pro-
longar a campanha até pelo 
menos domingo”, disse. 

Segundo o porta-voz da 
representação do Estado em 
Nampula, Jaime Chissico, até 
a semana passada a província 
tinha vacinado mais de 107 
mil pessoas, fruto da adesão 
ao processo. A província conta 
neste momento com 402 ca-
sos positivos da Covid-19 e 28 
óbitos.

PREVENÇÃO À COVID-19

Enchentes nos postos 
caracterizam último dia

COMBATE ÀS UNIÕES PREMATURAS

FDC quer disseminar 
lei em línguas locais

Lançada campanha “Somos Todos Iguais”

Acesse https://t.me/Novojornal
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ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. Nos termos do Decreto no 5/2016, de 8 de Março, a Delegação Provincial do Fundo de Estradas, FP de Cabo Delgado convida
pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas,
Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços a apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo alistados:

No do Concurso Objecto
Modalidade 
de Concurso

Data e horas previstas para entrega e 
abertura das propostas

Data de 
entrega e 
abertura

Hora de 
entrega

Hora de 
abertura

05/MAT./CL/FE, FP-
DPCD/2021

Aquisição de material de 
escritório e equipamento de 

informática

Concurso 
Limitado

31/8/2021 9.00 horas 9.30 horas

06/Combustível/CL/FE, 
FP-DPCD/2021

Fornecimento de 
combustível, lubrificantes e 

lavagem de viaturas

Concurso 
Limitado

31/8/2021 10.30 horas 11.00 horas

07/AC/PD/FE, FP-
DPCD/2021

Prestação de serviços de 
manutenção e reparação de 

ar-condicionados

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

31/8/2021 13.00 horas 13.30 horas

08/Equip./PD/FE, FP-
DPCD/2021

Prestação de serviços de 
manutenção e reparação de 

equipamento informático

concurso 
de Pequena 
Dimensão

1/9/2021 9.00 horas 9.30 horas

09/Produtos/PD/FE, FP-
DPCD/2021

Fornecimento de produtos 
alimentares e material de 

higiene e limpeza

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

1/9/2021 10.00 horas 10.30 horas

10/Unif.-Gráf./PD/FE, 
FP-DPCD/2021

Fornecimento de uniformes e 
serviços gráficos

concurso 
de Pequena 
Dimensão

1/9/2021 13.00 horas 13.30 horas

11/Extintores/PD/FE, 
FP-DPCD/2021

Fornecimento e manutenção 
de extintores de incêndio

Concurso por 
Cotações

30/8/2021 10.00 horas 10.15 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no endereço 
abaixo, pelo valor de 1.000,00MT não reembolsáveis depositados no Banco de Mocambique através da conta: 016114522004 
- Fundo de Estradas, FP - DPOPH/CD

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO FUNDO DE ESTRADAS, FP
Avenida 25 de Setembro. Caixa Postal no 8

Telefax no 27 22 17 26. Cell:82 30 75 644 Pemba, durante as horas normais de expediente, 
a partir do dia 18 de Agosto de 2021.

3. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço, datas e horas acima indicadas e serão abertas em sessão pública, na presença 
dos concorrentes e no mesmo endereço.

Pemba, aos 13 de Agosto de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

O 
C O N T I N G E N T E 
militar do Ruanda 
vai concentrar as 
suas operações de 
combate ao terro-

rismo nos distritos de Mo-
címboa da Praia e Palma, 
província de Cabo Delgado, 
anunciou o porta-voz das 
Forças de Defesa do Ruan-
da (RDF), Ronald Rwivan-
ga, em entrevista ao jornal 
ruandês “New Times”, pu-
blicada na terça-feira (17).

Assim, as forças dos Es-
tados-membros da Comu-
nidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC) vão 
operar nos distritos mais a 
sul daquela província. 

“Segundo o acordo entre 
as partes, cada uma das for-
ças destacadas em Moçam-
bique tem sectores de res-
ponsabilidade designados”, 
disse Rwivanga, que acres-
centa que “para derrotar 
os insurgentes precisamos 
trabalhar lado a lado com as 
forças moçambicanas e com 
a SADC.”

A maior operação das 
forças conjuntas moçambi-
canas/ruandesas foi a reto-
ma, na semana passada, da 
vila de Mocímboa da Praia, 
incluindo o seu porto e ae-
roporto, que se encontra-
vam nas mãos dos terroris-
tas há precisamente um ano. 

“O próximo passo será 
consolidar esses ganhos es-
tabelecendo a autoridade do 
Estado e as instituições vol-
tarem a operar brevemente. 
Vamos garantir a sua sus-
tentabilidade a longo prazo. 
Continuaremos a estabilizar 
e, em seguida, desempenhar 
o nosso papel para a refor-
ma do sector de segurança”,

INOCÊNCIO MAZULA 

A POPULAÇÃO deve continuar 
coesa, vigilante e denunciar 
a circulação de pessoas es-
tranhas nas comunidades, de 
modo a garantir maior eficiên-
cia na resposta das forças mi-
litares conjuntas no combate 
ao terrorismo na província de 
Cabo Delgado.

Caifadine Manasse, secre-
tário do Comité Central para a 
área de comunicação e imagem 
da Frelimo e porta-voz do par-
tido, fez este apelo na cidade de 
Lichinga, no início da sua visita 
ao Niassa.

Segundo Manasse, o objec-
tivo é evitar que os malfeitores 
se instalem em outros pon-
tos do país, situação que pode 

comprometer os esforços do 
Governo de garantir a ordem, 
segurança e tranquilidade pú-
blica, fundamentais para pros-
seguir com desenvolvimento.

“A determinação das For-
ças de Defesa e Segurança 
(FDS), em combinação com 
os contingentes ruandês e da 
SADC, deve ser preservada por 
toda a população, que deve 
manter-se coesa e vigilante, de 
modo a evitar a dispersão e in-
filtração dos terroristas nas co-
munidades, que a todo o custo 
procuram escapar do cerco dos 
militares”, frisou.

Acrescentou que os distri-
tos do Niassa que fazem limite 
com a província de Cabo Del-
gado devem merecer maior 
atenção, sendo que a popula-

ção precisa reforçar a vigilância 
e prestar apoio incondicional 
ao Governo, em particular ao 
trabalho das  FDS e aliados que 
estão a desmantelar esconderi-
jos e neutralizar grupos terro-
ristas.

Caifadine Manasse encoraja 
a bravura e determinação das 
forças militares conjuntas que, 
recentemente, retomaram al-
gumas vilas que estavam sob 
comando dos terroristas.

Na visita que realiza à pro-
víncia do Niassa, o político vai 
acompanhar os trabalhos de 
base do partido Frelimo, mo-
nitorar a divulgação das medi-
das de prevenção da Covid-19 
e mobilizar a população para 
aderir à vacinação contra o co-
ronavírus.

NOVE oficiais da Renamo, 
entre os quais o antigo chefe 
do Estado-Maior General da 
Renamo, Timóteo Maquin-
ze, aderiram oficialmente ao 
processo de Desarmamento, 
Desmobilização e Reintegra-
ção (DDR) em curso no âmbi-
to do Acordo de Paz e Recon-
ciliação Nacional.

O acto, que teve lugar na 
cidade da Beira, foi teste-
munhado pelo presidente do 
partido, Ossufo Momade, e 
pela secretária de Estado na 
província de Sofala, Stella 
Pinto Novo Zeca, que con-
siderou que foi o ponto mais 
alto do DDR.

“O nosso desejo e expec-
tativa é que o processo pros-
siga até ao alcance e conso-
lidação da paz definitiva”, 
declarou a dirigente.

Segundo Momade, a ade-
são dos oficiais da Renamo ao 
DDR traduz o compromisso 
desta formação política para 
o sucesso e efectivação do
Acordo de Paz e Reconcilia-
ção Nacional, assinado a 6 de
Agosto de 2019, em Maputo.

“Estamos a um bom ritmo 
do processo do DDR no país. 
Hoje (terça-feira) é um dia 
histórico para todos nós, com 
o desarmamento do Estado-
-Maior General das forças re-
siduais da Renamo, composto
por nove oficiais”, afirmou
Ossufo Momade, que desta-
cou o empenho de todos os
que acarinham o esforço co-
lectivo de ver o país em paz e
reconciliado.

Para Ossufo Momade, a 

Frelimo exorta 
população a reforçar 
vigilância

Caifadine Manasse na sua chegada ao Niassa, onde trabalha desde terça-feira

COMBATE AO TERRORISMO

SADC e Ruanda dividem 
tarefas em Cabo Delgado

As tropas que actuam em Cabo Delgado têm tarefas definidas para cada grupo

afirmou Rwivanga.
Sobre a possibilidade de 

os terroristas, após perde-
rem a cidade de Mocímboa 
da Praia, recorrerem a tác-
ticas de guerrilha no mato, 
Rwivanga disse que as forças 
ruandesas estão bem prepa-
radas para lidar com isso.

“Temos florestas aqui 
(ou seja, no Ruanda), actua-
mos em florestas dia sim, dia 
não. Então, estamos pron-
tos para o efeito”, declarou. 
“Isso é parte do que estamos 
a tentar fazer”.

Questionado se isso po-
deria atrasar as operações, 

respondeu que “depende do 
nosso desempenho, o nosso 
papel, e até agora levamos 
um mês para desalojá-los 
da sua base. Portanto, muito 
tempo é um termo relativo”.

Quanto aos que criticam 
o envolvimento do Ruanda
na guerra de Cabo Delgado,
Rwivanga disse que as RDF
estão a defender civis, atra-
vés das lições aprendidas no
genocídio de 1994 no Ruan-
da, quando a maior parte
do mundo ficou indiferente
enquanto milhares de ruan-
deses civis eram massacra-
dos.

“Há um propósito nobre 
por trás do que estamos a 
fazer, que é proteger os ci-
vis”, frisou. “O Ruanda as-
sinou o protocolo de 2015 ao 
abrigo do qual se compro-
mete a participar, por meio 
de acordos bilaterais ou da 
ONU, para proteger os civis 
onde quer que seja necessá-
rio”.

“Isso é algo que levamos 
muito a sério e aqueles que 
criticam tal acção prova-
velmente não entendem a 
sua importância”, acres-
centou Rwivanga. “Temos 
uma história de termos sido 

abandonados, por muitos 
intervenientes, durante o 
genocídio de 1994, contra os 
tutsis, e não vamos repetir 
esse erro”.

Sobre o fim da missão 
das forças ruandesas em 
Moçambique, a fonte disse: 
“Vamos continuar a tarefa 
que nos foi confiada até à 
sua conclusão”.  - (AIM)

General Maquinze 
adere ao DDR

Oficiais da Renamo, com o general Maquinze em destaque, passaram à disponibilidade

desmobilização de Timóteo 
Maquinze e outros oito ofi-
ciais constitui uma das eta-
pas do DDR “mais históricas 
deste processo e significa o 
reafirmar do compromisso de 
respeitar, na letra e no espí-
rito, os entendimentos que 
alcançámos na mesa das ne-
gociações”

“Esperamos que preva-
leçam os valores de não mais 
voltarmos a cometer os erros 
do passado. Somos por uma 
reintegração humanizada e 
dignificante”, enfatizou, ape-
lando à comunidade interna-
cional para canalizar apoios 
aos desmobilizados que pre-
cisam receber a pensão de so-
brevivência e ajuda financeira 

para a realização de activida-
des de geração de renda.

O presidente da Renamo 
disse ainda esperar das autori-
dades governamentais, dos lí-
deres locais e da sociedade em 
geral maior acolhimento dos 
compatriotas desmobilizados, 
como irmãos e filhos deste 
país, por isso merecedores dos 
mesmos direitos, incluindo a 
sua inclusão no processo de 
desenvolvimento.

Dirigindo-se especifica-
mente aos desmobilizados, 
Momade disse acreditar que a 
Renamo sempre vai acarinhar 
e contará com a sábia colabo-
ração, experiência e exemplo 
de patriotismo dos generais 
que oficialmente deixaram as 

armas.
“Temos a certeza de que 

o exemplo de bom cidadão
continuará a ser sua peculiar
característica na sociedade e
na família, o que nos orgu-
lha. A merecida continência
que fazemos é por ter dado o
melhor de si em prol do país”,
afirmou Momade, referindo-
-se particularmente ao gene-
ral Timóteo Maquinze, para
quem não há preço algum
para pagar a sua desmobili-
zação.

Além de ter sido chefe do 
Estado-Maior General das 
forças da Renamo durante a 
guerra dos 16 anos, Maquinze 
foi também comandante mi-
litar da Renamo.

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos

Gabinete de Reconstrução pós-Ciclone Idai (GREPOC)

Multinational- Post Cyclones Idai and Kenneth Emergency Recovery and 
Resilience Programme for Mozambique, Malawi and Zimbabwe (PCIREP)

O GREPOC torna públicos os resultados da avaliação dos seguintes Concurso Público CP 054/
PCIREP/GREPOC/SERVICES/21 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ESCRITÓRIO DE MAPUTO 
publicado nos dias 12 e 13 de Agosto de 2021.
CP 054/PCIREP/GREPOC/SERVICES/21 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ESCRITÓRIO DE 
MAPUTO

Concorrente
(a)

Preço Total (Metical)
(b)

Preço Total
(f) = (b) + (c) + (d) + (e)

So Detergentes 249,240.00 1o

Chele Serviços 251,316.00 2o

Emanuel Limpeza 266,760.00 3o

Blue Bird Corporation 287,102.84 4o

Wiras Serviços 350,725.00 5o

Olden Clean Serv. 351,000.00 6o

Golden Cleaning 365,040.00 7o

Zaci S.A 395,293.68 8o

Get Clean Moz 404,365.00 9o

Chimmaf Services Lda 479,992.50 10o

Vita Su, Lda 483,790.02 11o

Metodos S.A 515,268.00 12o

Blocks Moç Lda 526,032.00 13o

Mani Khezy 900,000.00 14o

O Júri de Avaliação ordenou a classificação do menor preço avaliado para o maior preço avaliado 
tendo ficado em primeiro lugar o concorrente Só Detergentes com um valor de proposta de 
249,240.00MZN.
O Júri de Avaliação recomenda a atribuição do Contrato à Empresa SÓ DETERGENTES no valor de 
249,240.00MZN.

O Director Executivo
(Ilegível)

Luis Paulo Mandhlate
(Eng. Civil)

República de Moçambique
Tribunal de Menores da Cidade de Maputo

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Tribunal de Menores da Cidade de Maputo convida a todas entidades interessadas a apresentar

propostas fechadas para os concursos indicados na tabela abaixo:

Concurso nº Modalidade Objecto
 Custo de 
Caderno

Data e Hora

Entrega das 
propostas

Abertura das 
propostas

 07L000341/
CL/29/2021

Concurso 
Limitado

Envio de 
correspondência

1.500,00MT
3/9/2021 
 8.00 horas  

3/9/2021   
8.30 horas

07L000341/
CL/30/2021

Concurso 
Limitado

Fornecimento de 
arranjos de flor 1.500,00MT

3/9/2021 
9.00 horas

3/9/2021
9.30 horas   

07L000341/
CL/31/2021

Concurso 
Limitado

Fornecimento de 
bandeiras

1.500 ,00MT
3/9/2021  

10.00 horas 
3/9/2021 

1030h
07L000341/
CL/32/2021

Concurso 
Limitado

Fornecimento de 
electrodomésticos

1.500,00MT
3/9/2021 

  11.00 horas  
3/9/2021    

11.30 horas
07L000341/
CL/33/2021

Concurso 
Limitado

Arrendamento de 
imóvel 1.000.00MT

6/9/2021 
  8.00 horas  

6/9/2021    
8.30 horas

07L000341/
CL/34/2021

Concurso 
Limitado

Aquisição de 
brindes

2.000.00MT
6/9/2021 

  9.00 horas  
6/9/2021    
9.30 horas

07L000341/
CL/35/2021

Concurso 
Limitado

Equipamento de 
protecção contra 
Covid-19

1.500.00MT
6/9/2021  

 10.00 horas  
6/9/2021    

10.30 horas

2. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações, examinar os
documentos do concurso ou levantá-los na Administração desta instituição, pela importância
não reembolsável,  indicada na tabela acima, durante as horas normais de expediente.

3. Garantia provisória não requerida.

4. 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 nº 5/2016, de 8
de Março.

Tribunal de Menores da Cidade de Maputo, Av. Ahmed Sekou Touré, n.º 1371, R/C, Maputo, Cel 

823307644, Fax 21307544

Maputo, aos 17 de  Agosto  de 2021

A Entidade Competente 

(Ilegível)
8037

PAULO DA CONCEIÇÃO

O
S Chefes de Esta-
do e de Governo 
da Comunidade de 
Desenvolvimen-
to da África Austral 

(SADC) aprovaram ontem, em 
Lilongwe, Malawi, a transfor-
mação e o respectivo roteiro do 
Fórum Parlamentar em Parla-
mento da organização regional.

Trata-se de uma decisão 
que se acredita ser uma for-
ma de permitir aproximação 
dos povos da África Austral às 
instituições regionais, envol-
vendo-os na concretização 
das prioridades do Plano Es-
tratégico Indicativo de Desen-
volvimento Regional (RISDP) 
2020-2030.

A decisão foi tomada no 
último dia da 41.ª Cimeira Or-
dinária dos Chefes de Estado e 
de Governo da SADC, que vi-
nha decorrendo desde terça-
-feira, na qual Moçambique
se fez representar ao mais alto

nível por uma delegação che-
fiada pelo Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi.

No final da Cimeira, foi 
emitido um comunicado em 
que, entre outros aspectos, foi 
reafirmada a posição da SADC 
de que a criação do Banco Cen-
tral e da União Monetária da 
organização é um objectivo a 
longo prazo que deve estar ali-
cerçado na concretização das 
condições prévias necessárias.

De entre as condições, in-
cluem-se a harmonização das 
políticas fiscais e monetárias 
dos países da SADC e maior 
convergência dos sistemas 
bancários. 

“Face ao que precede, o 
Instituto Monetário Africa-
no e o Banco Central Africano 
devem constituir objectivos a 
longo prazo”, frisa o comuni-
cado.

A Cimeira manifestou tam-
bém preocupação e oposição à 
decisão unilateral tomada pela 
Comissão da União Africana de 

conferir a Israel o estatuto de 
observador na União Africana. 

Ainda de acordo com a 
fonte, os estadistas recebe-
ram informações actualizadas 
sobre a situação de segurança 
na província de Cabo Delgado, 
norte de Moçambique, e sau-
daram os Estados-membros 
por se comprometerem a dis-
ponibilizar efectivos e a prestar 
apoio financeiro para a Força 
em Estado de Alerta da SADC 
em Moçambique.

“A Cimeira saudou a Re-
pública Unida da Tanzania por 
se oferecer a acolher o Centro 
Regional de Combate ao Ter-
rorismo, que prestará serviços 
de consultoria exclusivos e es-
tratégicos à região em matéria 
de ameaças do terrorismo”, 
avança o comunicado.

Outra decisão tomada pe-
los líderes do bloco regional 
foi a homologação do lema 
“Fortalecer a capacidade de 
produção face à pandemia da 
Covid-19, em prol da transfor-

mação económica e industrial 
inclusiva e sustentável”, para a 
41.ª Cimeira, por ser “um lema 
que faz avançar a execução da 
Estratégia e Roteiro para a In-
dustrialização da Organização 
para 2015-2063, com parti-
cular realce para o reforço das 
capacidades produtivas regio-
nais”.

“A Cimeira recebeu re-
latórios sobre o estado geral 
sócio-económico, a segu-
rança alimentar e nutricio-
nal regional, o género e de-
senvolvimento e o combate 
ao HIV/SIDA na região, bem 
como a materialização do 
lema da 40.ª Cimeira, ou seja, 
‘SADC – 40 anos construindo 
a paz e segurança e promo-
vendo o desenvolvimento e 
a resiliência face aos desafios 
globais’. Felicitou o Presi-
dente cessante da SADC, Fi-
lipe Nyusi, pela sua liderança 
exemplar no exercício do seu 
mandato”, destaca o comu-
nicado.

A ORGANIZAÇÃO Internacio-
nal das Migrações (OIM) está à 
procura de 58 milhões de dóla-
res americanos para a assistên-
cia humanitária aos deslocados 
devido à violência em Cabo 
Delgado.

A informação foi dada pelo 
director-geral da OIM, Antó-
nio Vitorino, em conferência de 
imprensa depois da audiência 
que lhe foi concedida ontem, 
em Maputo, pelo Primeiro-
-ministro, Carlos Agostinho do
Rosário.

António Vitorino afirmou 
que o montante vai possibilitar 
assistência humanitária ime-
diata e apoio psicossocial às 
pessoas acolhidas em 29 cam-
pos de deslocados sob gestão da 
OIM, de um total de 59 existen-
tes em Cabo Delgado.

“O nosso apelo vai para a 
comunidade internacional, 
para que responda à necessi-
dade de flexibilizar a realização 
de operações de natureza hu-
manitária naquela província. 
Nós já estamos a trabalhar em 
Cabo Delgado, mas ainda há 
necessidade de se fazer muito 
mais”, disse Vitorino, esclare-
cendo que cerca de metade dos 
mais de 800 mil deslocados são 
crianças e jovens, que precisam 
de assistência para continua-
rem a acreditar num futuro di-
ferente.

Sobre esta questão, o di-
rector-geral da OIM afirmou 
ser preciso criar condições 
para a reconstrução das infra-
-estruturas públicas e privadas,
sobretudo habitações, particu-
larmente nas zonas livres dos

COM CARÁCTER DELIBERATIVO

SADC cria 
Parlamento regional

Chefes de Estados da SADC decidiram transformar Fórum Parlamentar em Parlamento regional

EM CABO DELGADO

OIM quer mais recursos 
para apoio humanitário

Director-geral da OIM, António Vitorino, recebido em audiência pelo Primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário

I.
P
E
R
E
IR
A

grupos terroristas.
“São de louvar os progres-

sos assinalados pelas Forças de 
Defesa e Segurança (FDS) com 
o apoio das tropas internacio-
nais, mas é necessário consoli-
dar a presença do Estado nesses 
locais, de modo a encorajar a
população a regressar às suas
origens, com todas as condi-
ções de segurança”, disse Vi-
torino.

Em relação à audiência com 
o Primeiro-ministro, o direc-
tor-geral da OIM afirmou que
o encontro visava, essencial-
mente, enaltecer e renovar as
boas relações com o Governo
de Moçambique e com as au-
toridades da província de Cabo
Delgado, em particular.

Acrescentou que a OIM tem 

operações subfinanciadas, es-
pecialmente a Coordenação e 
Gestão de Campos, Abrigos e 
Artigos Não-Alimentares, Pro-
tecção, Saúde Mental e Apoio 
Psicossocial, “WASH” e Saúde 
em Emergências. 

Com estes programas, a 
OIM fornece apoio essencial a 
indivíduos vulneráveis e afec-
tados pelo conflito, que inclui 
assistência psicossocial; avalia-
ção das necessidades de saúde 
mental das pessoas deslocadas; 
aumento da consciencialização 
dentro das comunidades.

“As nossas respostas devem 
também abordar os factores de 
fragilidade e violência, promo-
ver a paz e recuperação susten-
táveis”, disse António Vitorino. 

Durante a sua estada em 

Moçambique, o director-geral 
da OIM visitou o distrito de Me-
tuge, província de Cabo Delga-
do, que acolhe mais de 125 mil 
dos mais de 800 mil deslocados 
pelo terrorismo desde finais de 
2017.

Entre Janeiro e Julho de 
2021, a OIM Moçambique pres-
tou assistência a mais de 600 
mil pessoas em Cabo Delgado, 
incluindo para a construção de 
abrigos ou apoio à reconstru-
ção, abrigos de emergência ou 
kits de cobertura e artigos não-
-alimentares ou domésticos.
A OIM Moçambique continua
a operar no sul, centro e norte
do país, em cooperação com o
Governo e parceiros humanitá-
rios, de desenvolvimento e de
construção da paz.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Oferecemos  
a solução certa, 
para que possa 
comprar a casa 
dos seus sonhos.

Dirija-se ao Absa e peça já a sua simulação de Crédito.

O seu desejo de comprar uma casa nova não é um processo, 
é um sonho à espera de ser realizado. No Absa, oferecemos-lhe 
a solução certa de Crédito, com toda a simplicidade e flexibilidade.

Campanha válida até Dezembro de 2021. Termos e condições aplicáveis. Válido para Clientes do Retalho. 
Para mais detalhes, contacte-nos através do serviço da Banca Telefónica, 1223 para móvel, 21344400 para fixo ou informe-se numa Agência do Absa.
Absa Bank Moçambique, SA (registado sob o número 101220982) é regulado pelo Banco de Moçambique.

Isso é Africanicidade. Isso é Absa.

absa.co.mz

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLIC OF MOZAMBIQUE
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMUNICATIONS

Maputo Metropolitan Area Urban Mobility Project

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
(CONSULTING SERVICES-FIRM SELECTION)

DATE: August 18, 2021 

Loan No./Credit No./ Grant No.: IDA-V374-MZ

Assignment Title: Maputo Metropolitan Area Urban Mobility Project

Reference No. (as per Procurement Plan): P175322

Feasibility Study of Integrated Investments to Improve Urban Transport

The Government of Mozambique represented by the Ministry of Transport and Communications, has 
applied for financing from the World Bank toward the cost of the Maputo Metropolitan Area Urban 
Mobility Project and intends to apply part of the proceeds for consulting services.

 The consulting services (“the Services”) include technical support for Detailed Design, Preparation of 
tender documents, and Support services, to improve mobility and accessibility along selected corridors 
in the Maputo Metropolitan area.   The expected start date of the assignment is mid November 2021, 
and the estimated level of effort is 120 person months over a 12-month period. 

The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment are attached to this request for expressions 
of interest.

The Ministry of Transport and Communications now invites eligible consulting firms (“Consultants”) 
to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information 
demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the 
Services. The shortlisting criteria are: (i) at least ten (10) years in business with relevant experience; 
(ii) description of at least three (3) specific assignments demonstrating the consultant’s experience
relevant to the proposed assignment, with contracts of $2,000,000 or more and (iii) experience in
similar conditions in the SADC region in at least one (1) contract. Information shall be attached as
supporting documentation for the expression of interest. Key Experts will not be evaluated at the
shortlisting stage.

 The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of 
the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” November 2020 (“Procurement 
Regulations”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.   In addition, please refer to 
the following specific information on conflict of interest related to this assignment:

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

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

Interested candidates can obtain further information, and terms of reference by email or at the address 
below during office hours (08h00 to 14h00).

Expressions of interest must be submitted in English at the address below (by mail, or as e-mail 
attachment) by September 15, 2021. 

Direcção Nacional de Transportes e Segurança
Ministério dos Transportes e Comunicações
Av. Mártires de Inhaminga, No.336, 04o. Andar
Maputo-Moçambique
Email: dnts.mtc@gmail.com

8034

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
- SELECÇÃO DE FIRMAS

Projecto de Mobilidade urbana na Área Metropolitana de Maputo 

DATA: 18 de Agosto de 2021
Referência Nº: P175322
Loan No./Credit No./ Grant No.: IDA-V374-MZ

Estudo de Viabilidade de Investimentos Integrados para Melhoria do 
Transporte Urbano

O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério dos Transportes e Comunicações, 
recebeu um financiamento do Banco Mundial para desenvolver o Projecto de Mobilidade Urbana na Área 
Metropolitana de Maputo, parte desse financiamento, será aplicado para serviços de consultoria. 

Estes serviços de consultoria, incluem suporte técnico para o desenho detalhado do projecto, preparação dos 
documentos licitatórios, e serviços de suporte, para a melhoria da mobilidade e acessibilidade ao longo dos 
corredores seleccionados na Área Metropolitana de Maputo. A previsão para o início dos serviços é meados 
de Novembro de 2021, e o nível de esforço estimado é de 120 pessoa/mês ao longo de um período de 12 
meses. 

Os termos de referência detalhados para os serviços, estão anexados a esta manifestação de interesse.

O Ministério dos Transportes e Comunicações convida consultores elegíveis para apresentarem suas 
manifestações de interesse para a provisão dos serviços propostos. Os consultores interessados deverão 
fornecer informações que comprovam as qualificações necessárias e experiência relevante para executar os 
serviços. Os critérios de Selecção para a lista curta são: (i)Pelo menos 10 anos de experiência relevante na 
área de transporte, (ii) Descrição de pelo menos três (3) tarefas especificas, demonstrando a experiência 
dos consultores para a tarefa proposta, com contratos de $ 2,000,000 ou acima e (iii) Experiência similar 
na região da SADC em pelo menos um (1) contrato. As informações devem ser anexadas juntamente com a 
manifestação de interesse. Os especialistas-chave, não serão avaliados na fase de lista curta. 

Atenção especial aos consultores interessados para a Secção III, Parágrafos, 3.14, 3.16, e 3.17 do “Regulamento 
de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mundial, de Novembro de 2020, (Regulações de Aquisições), 
estabelecendo as políticas do Banco Mundial sobre conflito de interesse. Igualmente, os consultores 
interessados, deverão ter em conta as seguintes informações específicas sobre conflito de interesses, 
relacionadas a esta tarefa:

Os consultores podem associar-se a outras firmas para melhorar suas qualificações, na forma de um 
consórcio ou sub-consultoria, mas devem indicar claramente se a associação é na forma de joint venture 
e/ou sub-consultoria. No caso de uma joint venture, todos os sócios da joint venture serão solidariamente 
responsáveis pela totalidade do contrato, se seleccionados. 

O consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção Baseado na Qualidade e no Custo 
(QCBS) estabelecido no regulamento de aquisições do Banco Mundial.

Os interessados, poderão obter mais informações, adquirir os termos de referência por meio físico e 
electrónico no endereço abaixo durante horário de expediente (08h00 às 14h00).

As manifestações de interesse, deverão ser submetidas em Inglês, no endereço abaixo, até 15 de Setembro 
de 2021.

Direcção Nacional de Transportes e Segurança 
Ministério dos Transportes e Comunicações 
Av. Mártires de Inhaminga, No.336, 04o. Andar
Maputo-Moçambique
Email: dnts.mtc@gmail.com

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS COMBATENTES

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea d) do nº 3 do Artigo. 33 Conjugado com o nº 1 do artigo 63 do 
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 05/2016, de 08 de Março, 
comunica-se a adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado:

Nº de 
Ordem

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

01 Vuxavise Consumíveis e 
Serviços, Lda

Fornecimento de Material de 
Escritório      2.082.921,75 Mts

02 Supermercado Muzainah Fornecimento de Produtos 
Alimentares e de Higiene

836.971,41 Mts

Maputo, 12 de Julho de 2021

O Secretário Permanente
Ilegível 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea d), número 3, do artigo 33, do Regulamento de Contratação 
Pública, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os 
objectos dos processos abaixo foram adjudicados de acordo com o seguinte:

Concurso Concorrentes Valor adjudicado MT

Concurso Público nº 
58A001241/CP/21/BM – 
EQUIP.INFORMÁTICO/020

Clicle Tecnologia             6 567 696,60     
Dataserv, Lda                332 280,00     

GSIS-Gestão de Sistema                938 791,62     
EPJD, Investimentos, Lda 23 446,80     
BSA Sistemas, Lda                163 669,24     

Maputo, 18 de Agosto de 2021

Autoridade Competente

Ilegível
80628064

Acesse https://t.me/Novojornal
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MUNICÍPIO DE MONAPO
CONSELHO MUNICIPAL DE MONAPO

 (UGEA) 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do n° 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 n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicacao do objecto dos 
concursos abaixo indicados:

N° de 
ordem

Referência Objecto
Nome do 

Concorrente

Valor da 
adjudicação 

incluindo IVA

Lote 1
Concurso Limitado

90035/CL/01/2021

Fornecimento de 150 carteiras 
duplas escolares para EPC de 
Antacaze e Tapalala

INSTITUTO 
TÉCNICO IN-

DUSTRIAL DE 
CARAPIRA

998.250,00MT

Lote 3
Concurso Limitado

90035/CL/03/2021

Fornecimento de equipamento 
hospitalar para Centro de Saú-
de de Muripotana

ELECTROMED, 

LDA
2.313.441,00MT

Lote 4
Concurso Limitado

90035/CL/04/2021
Construção de 3 salas de aula 
em Naherenque

CNF, LDA 2.440.724,86MT

Lote 5
Concurso Limitado

90035/CL/05/2021
Construção de cozinha no Cen-
tro de Saúde de Monapo

AFRICON, LDA 2.348.397,44MT

Lote 6 Concurso Limitado
90035/CL/06/2021

Reabilitação do Pavilhão Muni-
cipal dos Desportos

ECCA - 

ENGENHARIA
1.887.924,87MT

Monapo, aos 29 de Junho de 2021
Representante da Autoridade Competente

Lúcia Gustavo 
Vereadora da Mulher e Acção Social

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

UGEA

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

empresas nacionais e estrangeiras elegíveis, interessadas a apresentarem propostas escritas e

fechadas para o fornecimento do seguinte:

N/O Nº do 
Concurso

Objecto 
de contratação

Data e hora 
da entrega 

das propostas

Data e 
hora da 

abertura das 
propostas

Garantia 
provisória 

(MT)

Anúncio
 de 

posicionamento 

1

Concurso 
Público nº 

27/EMTPM/
UGEA/2021

Prestação de 
serviços de 

segurança das 
instalações, bens e 

pessoas

10/9/21
9.00 horas

10/9/21
9.15 horas

15.000,00
20/9/21

9.00 horas

2

Concurso 
Limitado nº 
28/EMTPM/
UGEA/2021

Fornecimento de:
Lote I – Capas de 

chuva;
Lote II – Botas

6/9/21
9.00 horas

6/9/21
9.15 horas

Não  
é

Requerida

15/9/21

10.30 horas

3

Concurso  
Público nº 

29/EMTPM/
UGEA/2021

Fornecimento 
de material 
de higiene e 

protecção contra 
COVID - 19

10/9/21
11.30 horas

10/9/21
11.45 horas

10.000,00MT
20/9/21

9.00 horas

4

Concurso  
Limitado nº 
28/EMTPM/
UGEA/2021

Fornecimento de 
equipamentos 

para instalação do 
sistema de gestão 

do património

6/9/21
11.00 horas

6/9/21
11.15 horas

Não  
é

Requerida

15/9/21

10.30 horas

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias após a data de abertura e deverão

ser acompanhadas de uma garantia provisória válida por 120 dias, contados igualmente da

data da abertura das propostas devendo ser dirigidas à EMTPM, EP, conforme a tabela acima.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do

concurso ou adquirí-los a partir do dia 20 de Agosto de 2021, na sede da empresa entre 7.30 até 

15.30 horas, sita na Av. Filipe Samuel Magaia, nº 1481, Caixa Postal 1060, no Gabinete da UGEA,
mediante o pagamento de uma quantia não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos
meticais). O pagamento deverá ser efectuado via depósito bancário na conta abaixo indicada:

4. A visita às instalações realizar-se-á no único dia 24/8/2021, para o Concurso número 27/
EMTPM/UGEA/2021 e a concentração será junto à Recepção da empresa, pelas 9.00 horas.
Referir que a visita irá incluir a Unidade Operacional do Zimpeto, após a sede da EMTPM, EP.

5. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de

8 de Março.

Maputo, aos 18 de Agosto de 2021

A Administração

(Ilegível)

8032

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

UGEA

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
1. A Empresa Municipal de Transporte Rodoviário de Maputo, EP (EMTPM, EP) pretende

contratar uma firma de consultoria para efectuar a fiscalização da obra de reabilitação do tecto
do Departamento de Logística e Património, Centro Social e Antiga Direcção da Manutenção

de acordo com o seguinte:

Nº do Concurso Objecto de contratação

Data e hora 
da entrega de 

manifestação de 
interesse

Data e hora  da 
abertura de 

manifestação 
de interesse

Comunicação 
da lista curta

Concurso Público 

nº 30/EMTPM/

UGEA/2021

Serviços de consultoria para 

fiscalização da obra de reabili-
tação do tecto do Departamen-

to de Logística e Património, 

Centro Social e Antiga Direcção 

da Manutenção

2/9/2021

9.00 horas

2/9/2021

9.15 horas
13/9/2021

9.00 horas

2. Assim, são convidados consultores elegíveis a manifestarem interesse em levar a cabo os

serviços acima mencionados. Os consultores interessados deverão dar informações indicando

que eles são qualificados para executar os serviços através de brochuras, descrição de tarefas
similares e disponibilidade do pessoal apropriado. A manifestação de interesse deve ser curta

(não exceder 10 páginas), descrevendo a experiência e as competências do concorrente para a

execução desta consultoria de forma clara e concisa, indicando as qualificações e experiência
em trabalhos similares, especificando os serviços, custo dos mesmos, sua localização e outros
dados relevantes para a qualificação da firma.

3. A Lista Curta será elaborada com base nos consultores que tiverem manifestado interesse, e

que possuam as melhores qualificações na avaliação das manifestações de interesse, que será
baseada nos seguintes requisitos de pontuação:

• Experiência da firma em consultoria na realização de trabalhos similares, demostrada
pelas descriçãos dos serviços de fiscalização de obras, nos últimos 5 anos: 60 Pontos; e

• Qualificação do pessoal chave para execução dos serviços em causa: 40 Pontos.

4. Os consultores interessados poderão enviar as suas manifestações de interesse na Recepção

da sede da empresa, sita na Av. Filipe Samuel Magaia nº 1481, Caixa Postal 1060, até à data e
hora indicada no quadro acima.

5. Os consultores melhores qualificados farão parte da lista curta, e serão convidados a
submeterem a sua proposta técnica e financeira cuja selecção será baseada na qualidade
e no Preço, de acordo com 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 18 de Agosto de 2021

A Administração

(Ilegível)
8032

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

SERVIÇO PROVINCIAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

- ANÚNCIO DE AJUDICAÇÃO -
Assunto:  Concurso Público Nº 27I0000141/QP/2021, Referente a Contratação de 
Consultoria para Avaliação do PEPI 2011-2020 e Elaboração do PEPI 2021-2030 

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 5/2015, de 8 de Março, 
comunica-se que o objecto de concurso acima foi ajudicado à Empresa SICS – SOCIEDADE 
DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, SA, pelo valor de 7.136.064,00MT (sete 
milhões, cento e trinta e seis mil, sessenta e quatro meticais), incluindo IVA.

Inhambane, Agosto de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível)

SPPFI – Unidade Gestora Executora das Aquisições-UGEA E-Mail: 
Endereço                                       Telefone Fax    Data           Hora    
AV: da Revolução, n.º 7606/11                                                +258- 293-20159/192 +258-293- 20946 18/8/2021 14.35

Acesse https://t.me/Novojornal
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Torna-se público que decorrerá, de 23 de Agosto até 
3 de Setembro de 2021, o processo de submissão de 
candidaturas para a frequência da segunda edição 
do Programa de Mestrado em Gestão de Sistemas de 
Energias Renováveis (MGSER). 

Este Programa de Mestrado é oferecido pela Faculda-
de de Ciências da Universidade Eduardo Mondlane 
(FC-UEM), através do seu Centro de Pesquisa em Ener-
gias (CPE), visando capacitar os mestrandos para ocu-
pações e carreiras na concepção, instalação, operação, 
manutenção e desenvolvimento de sistemas de ener-
gias renováveis, incluindo de redes de distribuição de 
energia, assim como concepção e implementação de 
projectos ligados à gestão de negócios nesta área. A 
planificação energética e elaboração de modelos de 
negócios fazem parte do programa de formação.

Elegibilidade 

Podem candidatar-se a este Programa de Mestrado, 
os licenciados em cursos das áreas de Ciências Natu-
rais (ciências físicas e ciências químicas), Matemática, 
Engenharias e outros cursos relacionados. 

Para se qualificar para a admissão, o candidato deve 
possuir uma média de licenciatura igual ou superior 
a 14 valores. Excepcionalmente, e considerando ques-
tões de mérito, poderão ingressar neste programa 
candidatos que tenham uma média igual ou superior 
a 12 valores, desde que tenham experiência profissio-
nal com qualidade comprovada. Outro requisito para 
o ingresso neste Programa de Mestrado é domínio
comprovado da língua Inglesa.

Estrutura e duração do curso

O Programa de Mestrado tem a duração de 2 anos 
(4 semestres) e 120 créditos académicos (SNATCA), 
sendo o primeiro ano para a componente curricular 
(semestres 1 e 2) e o segundo para a investigação, ela-
boração da dissertação de mestrado (semestres3 e 4) 
e produção de publicaçoes científicas. Este Programa 
compreende duas especializações, nomeadamente, a 
gestão económica e a gestão técnicade sistemas reno-
váveis. A componente curricular do curso é composta 
por 11 (onze) disciplinas obrigatórias e, pelo menos, 
1 (uma) opcional. 

Bolsa de Estudos

Para a presente edição do Mestrado estão disponíveis 
bolsas de estudo (parciais e completas) em número 
limitado. Estas bolsas são preferencialmente conce-
didas aos recém-graduados com média de graduação 
mínima de 14 valores, que se candidatem como estu-
dantes a tempo inteiro. Para o efeito, é uma vantagem 
adicional que o candidato seja do sexo feminino.

Documentos de candidatura 

Para efeitos de candidatura, o(a) candidato(a) ao cur-
so de Mestrado em Gestão de Sistemas de Energias 

Renováveis deverá submeter a seguinte documenta-
ção: 
1. Requerimento dirigido ao Director da Faculdade

de Ciências, solicitando o ingresso no Programa de
Mestrado em Gestão de Sistemas de Energias Re-
nováveis;

2. Ficha de candidatura devidamente preenchida;

3. Duas cópias autenticadas do Certificado de
habilitações ou equivalente, reconhecido na Repú-
blica de Moçambique;

4. Duas cópias autenticadas do Certificado das disci-
plinas feitas e respectivas classificações e cargas
horárias;

5. Certidão comprovativa da atribuição de equivalên-
cia, se for aplicável (para candidatos cuja licencia-
tura tenha sido obtida no estrangeiro);

6. Curriculum Vitae em Português ou Inglês;
7. Carta de motivação;

8. Fotocópia autenticada do bilhete de identidade ou
passaporte / DIRE;

9. Comprovativo de disponibilidade financeira, para
candidatos que não requeiram bolsas da UEM para
este Mestrado;

10. Duas cartas de recomendação de docentes/in-
vestigadores com o grau de Doutor (PhD);

11. Carta de autorização da entidade empregadora
para a continuação dos estudos, se for aplicável;

12. Ante-projecto da proposta de investigação;

13. Declaração de proficiência na língua portugue-
sa, para os candidatos estrangeiros de países que
não sejam de expressão portuguesa;

14. Certificado de proficiência da língua inglesa (re-
comendado, mas não obrigatório); e

15. Comprovativo do depósito da taxa de candida-
tura, não reembolsável, no valor de 1.000,00MT
(mil meticais).

Instrução do processo de candidatura

Para a instrução do processo de candidatura, os in-
teressados deverão adquirir uma ficha de candida-
tura, por solicitação, através do endereço electrónico                      
cpe.posgraduacao@uem.mz

A candidatura é submetida até às 14.30 horas 
do dia 3 de Setembro de 2021, no Centro de Pes-
quisas em Energias (CPE) da Faculdade de Ciên-
cias, Campus Principal da UEM, Av. Julius Nyere-
re, n.º 3453, por via electrónica, para o endereço                                                                                          
cpe.posgraduacao@uem.mz com a indicação                       
“Candidatura MGSER-2ª Edição”. 

Processo de selecção

O candidato será admitido mediante a aprovação da 
sua candidatura pela Comissão de Pós-Graduação, em 
conformidade com o Regulamento dos Cursos de Pós-

Graduação (RCPG) em vigor na UEM. Os candidatos 
pré-seleccionados poderão ainda ser submetidos a 
uma entrevista.

O processo de selecção irá decorrer de 6 a 10 de Se-
tembro de 2021. Os resultados finais serão divulgados 
no dia 15 de Setembro de 2021. 

Local e horário de funcionamento 

As aulas decorrerão em regime misto (presencial e 
online), no período pós-laboral, nas instalações da 
Faculdade de Ciências, de segunda a sexta-feira, das 
16.30 às 21.30 horas.

Início das aulas

O início das aulas está previsto para o dia 27 de Se-
tembro de 2021 e efectivar-se-á apenas se tiver sido 
apurado um número mínimo de 15 candidatos.

Matrículas

O período de matrículas dos candidatos admitidos 
será anunciado pela Direcção do Registo Académico 
da UEM. No acto de matrícula, a decorrer na Direcção 
do Registo Académico da UEM, os candidatos admiti-
dos deverão apresentar:

• Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Passapor-
te /DIRE; e

• Comprovativo do pagamento da taxa de matrí-
cula.

Após a matrícula, o candidato inscreve-se no Registo 
Académico da Faculdade de Ciências, estando sujeito 
ao pagamento da taxa de inscrição inicial no valor de 
8.000,00MT (oito mil meticais), sendo que as propi-
nas de frequência serão pagas mensalmente no valor 
de 13.000,00MT/mês (treze mil meticais), durante 
20 meses.

A submissão da dissertação de Mestrado, no final do 
Programa, está sujeita ao pagamento de uma taxa úni-
ca de 9.000,00MT (nove mil meticais) referente a 
entrega e defesa da mesma.

Todos os pagamentos, incluindo a matrícula, serão fei-
tos por meio de depósito nas contas a serem forneci-
das oportunamente.

Esclarecimentos adicionais

Para informações adicionais, os candidatos poderão 
contactar: 

Centro de Pesquisas em Energias (CPE) da Faculdade 
de Ciências

Sra. Rosimin Tomo; Cel. 84 600 6179; E-mail:
cpe.posgraduacao@uem.mz

FACULDADE DE CIÊNCIAS

EDITAL
PROGRAMA DE MESTRADO EM GESTÃO DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS (MGSER)

2ª EDIÇÃO

Maputo, aos 17 de Agosto de 2021

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL 

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

Acesse https://t.me/Novojornal
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A SDO Moçambique é uma empresa de 
consultoria nas áreas de Gestão, Negócios 
e de Gestão do Capital Humano, com uma 
vasta experiência no mercado nacional, 
com 12 anos de actividade ao serviço dos 
seus clientes. 

Selecciona para um seu cliente, uma 
empresa do grupo A: 

ELECTRICISTAS

Para as seguintes localidades: 

Inhambane Ref.: RSE029

Vilanculos Ref.: RSE030

Quelimane Ref.: RSE035

Resumo das Principais
Responsabilidades:

• Apoiar na manutenção de máquinas,
equipamentos eléctricos e na
instalação de linhas eléctricas (aéreas e 
subterrâneas); 

• Montar quadros eléctricos, equipamentos 
de medição e contagem nas instalações
do cliente, bem como preencher 
relatórios de actividade e realizar as 
suas actividades em conformidade com 
as normas de Higiene e Segurança em 
vigor na Empresa.

Requisitos:

Nível Técnico Básico em Electricidade; 
Nível Médio do SNE; Mínimo de 1 ano de 
experiência relevante como Electricista 
Industrial; Domínio de ferramentas de 
produtividade informática; Domínio do 
inglês fala e escrita serão vantagem.
________________________________________________

Documentos Necessários:

Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, 
Certificado de habilitações literárias, 
fotocópia do Bilhete de Identidade, 
indicação de Referências e outros 
documentos relevantes para a candidatura.

Local e Prazo de Entrega das 
Candidaturas:
As candidaturas deverão ser submetidas 
através do endereço
selec.rse@sdo-mocambique.com, indi-
cando no assunto, obrigatoriamente, a re-
ferência e denominação da vaga até ao dia 
27/8/2021, a partir do qual as candidatu-
ras não serão consideradas. 
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ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS E SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

1. A Imprensa Nacional de Moçambique, E.P., convida empresas interessadas a apresentarem propostas e manifestações de interesse (MdI), consoante o caso, para
os concursos indicados na tabela abaixo:

Nº do Concurso Objecto do Concurso    Modalidade 
Apresentação de 

Propostas/MdI
Garantia 

provisória
Abertura das 

propostas
Validade da

Proposta

19/INM/RAQ/2021 Contratação de fornecimento de máquina de laminar
Qualidade e 

preço
10.09.2021

10:00 horas
Requerida

10.09.2021

10:15 horas
120 dias

25/INM/RAQ/2021 Contratação de prestação de serviços de jardinagem
Concurso Por 

Cotações
27.08.2021

10:00 horas

Não 

Requerida

27.08.2021

10:15 horas
60 dias

26/INM/RAQ/2021
Contratação de prestação de serviços de consultoria para 
o redesenho da planta do edifício-sede da INM, E.P.

Qualidade e

Preço
03.09.2021

Não 

Requerida
- 90 dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Termos de Referência e os Documentos de Concursos, consoante o caso, ou levantá-los
no endereço indicado no número seguinte, pela importância não reembolsável de 250,00MT (Duzentos e cinquenta meticais), para o concurso n.̊ 25, e 1.500,00MT
(Mil e quinhentos meticais), para o concurso n.º 19,  a depositar na conta bancária 0016111000043 – ABSA.

3. Para o Concurso n.º 26/INM/RAQ/2021, a MdI deverá conter, pelo menos, a seguinte informação:

a) Prospecto de apresentação do Consultor;

b) Descrição de trabalhos similares desenvolvidos e concluídos, com a data de conclusão e indicação dos dados necessários à sua verificação;
c) Resumo curricular da equipa técnica (identificação dos consultores, tempo de actuação, trabalhos realizados, breve descrição do escopo dos trabalhos, clientes

e respectivo período de realização).

4. A visita ao local para o Concurso n.º 25/INM/RAQ/2021 está prevista para o dia 24 de Agosto, às 10.00 horas.

5. As propostas e MdI, consoante o caso, 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.

6. 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 05/2016, de 8 de Março.

Maputo, Agosto de 2021
A Autoridade Competente 
______________________________

Armindo Matos
(Presidente do Conselho de Administração)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVINCIA DO NIASSA

DIRECÇAO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO DAS AQUISÇOES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. A Direcção Provincial de Saúde convida as empresas interessadas para apresentarem propostas fechadas, para os concursos abaixo indicado:

Concurso Modalidade Objecto do Concurso Prazo para entrega de 
Propostas

Abertura das 
propostas

Garantia 
Provisória

58B001561/007/
DPS/2021

Concurso 
Limitado

Construção de Maternidade de 3 Camas no Povoado 
de Ritande, Distrito de Mecanhelas

Dia:02/09/2021
Horas:8:30’ 

Dia:02/09/2021
Horas:8:45’ 

N/a

58B001561/008/
DPS/2021

Concurso 
Limitado

Construção de Bloco de Atendimento Externo no 
Centro de Saúde de Málica, Distrito de Lichinga

Dia:02/09/2021
Horas:9:00H 

Dia:02/09/2021
Horas:9:15’ 

N/a

58B001561/009/
DPS/2021

Concurso 
Limitado

Fornecimento de Material para Reparação e 
Manutenção de Bens Imoveis

Dia:02/09/2021
           Horas: 9:30

Dia:02/09/2021
           Horas:9:45 

N/a

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levanta-lo no endereço indicado pela importância não reembolsável de 1.000,00Mts (Mil Meticais) para construção de
maternidade e Construção de Bloco de Atendimento Externo e 500.00Mts (Quinhentos Meticais) para Fornecimento de Material para Reparação e Manutenção de Bens Imoveis. 

3. O período de validade das propostas deverá ser de 90 dias.

O pagamento deverá ser em depósito no Banco de Moçambique (Conta: nº17041529001).
As propostas deverão ser entregues no endereço e nos prazos abaixo indicados e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, na presença dos Concorrentes que desejarem comparecer à sessão.

4. O endereço para a entrega e abertura das propostas é o seguinte:
 Direcção Provincial de Saúde

Unidade Gestora Executora das Aquisições
Av. Trabalho 

Cidade de Lichinga Telefone 27120456

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.
  Lichinga, Agosto de 2021

   Autoridade Competente
Ilegível

198

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO COLECTIVO 

De acordo com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº05/2016, de 08 de Março, comunica-se adjudicação nos seguintes termos: 

Nº do concurso Modalidade Objecto do Concurso Valor Adjudicado c/IVA (MT) Empresa Adjudicada

27A001141CP00012021
Concurso 
Publico 

Lote I -190 laptops 17.813.250,00 REBOOT SA

Lote III - 94 desktops 6.920.255,04 EM Technology, Lda

Lote IV - Diverso Equipamento para e-learning 6.059.600,66 Grupo WECHANGE

Lote V - 10 impressoras e 4 projectores 2.339.701,65 CGTI Informática, Lda

27A001141CP00022021
Concurso 
Publico

Fornecimento e operacionalização de uma solução 
de infra-estrutura de tecnologia de informação 
para a migração da infra-estrutura actualmente 
em uso (FLEXPOD), contrato de 4 anos 

239.373.899,51
INFORMATEM 

INFORMATICA E 
MANUTENÇÃO, SA

Maputo,      de Agosto de 2021
A Autoridade Competente

________________________
(Ilegível)

Unidade Gestora Executora das Aquisições Financiado Pela União  Europeia

8096

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

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 ALEXANDRE 
FRANCISCO BALATE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de doze de 
Agosto de dois mil e vinte e um, exarada de folhas sessenta e cinco 
verso a folhas sessenta e sete, do livro de notas para escrituras diversas 
número oitocentos e setenta e nove, traço “D”, no Terceiro Cartório 
Notarial, perante ANDRÉ CARLOS NICOLAU, licenciado em Direito, 
Conservador e Notário Superior, em exercício no referido Cartório, 
foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
ALEXANDRE FRANCISCO BALATE, no estado de casado com Vanusa 
Alexandra Tomás Arão Zandamela, sob o regime de comunhão 
de bens adquiridos, natural de Maputo, residente que foi na Matola - 
Infulene-sede, Intaka, sendo filho de Francisco Uachinhocana Balate e 
de Elisa Joaquim Dzimba.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos 
e universais herdeiros de todos os seus bens e direitos, sua esposa acima 
identificada e seus filhos: Henrique Alexandre Balate, Guilherme 
Alexandre Balate, Dias Alexandre Balate, Aleixo Alexandre Balate, 
Alexandrina da Assucena Balate, Neuza Alexandre Balate, solteiros 
e Dedinda Bina Balate, menor de idade, naturais de Maputo, onde 
residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.

Está conforme
Maputo, aos 13 de Agosto de 2021

A Notária
(Ilegível)

9018

Acesse https://t.me/Novojornal
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URBAN SANITATION PROJECT – P161777

CONSULTANCY SERVICES FOR:

PREPARATION OF THE ENVIRONMETAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (ESIA) FOR 
QUELIMANE AND TETE HOUSEHOLD SANITATION FACILITIES AND FECAL SLUDGE TREATMENT 

PLANT

Reference No. MZ-DNAAS-P066-CS-QCBS/2021

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST 

Grant No.: IDA-D4750 

1. The Government of Mozambique, through the Ministry of Public Works, Housing and Water Re-
sources (MPWHWR) has received funding from the World Bank toward the cost of the Mozam-
bique Urban Sanitation Project (P161777), being implemented in five (5) target Cities, namely
Nampula, Quelimane, Beira, Tete and Maputo, and it intends to apply part of the proceeds for
consulting services to retain the services of a Consulting Firm for the Preparation of the Envi-
ronmental and Social Impact Assessment (ESIA) for Quelimane and Tete Household Facilities
and Fecal Sludge Treatment Plants.

2. The scope of Services (“the Services) for the consultancy will include but not limited to: (i)
carry out an environmental and social compliance assessment/audit for existing and planned
infrastructure and prepare a respective environmental and Social compliance report; (ii) con-
duct the Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) study for onsite sanitation facil-
ities and Faecal Sludge Treatment and Reuse Plants in Quelimane and Tete in accordance with
the          Environmental and Social Management Framework (ESMF) and the Resettlement Policy
Framework (RPF) approved for the Project.

The detailed Terms of Reference (ToR’s) for the assignment can be found in the following
website: www.aias.gov.mz through the following link: -(http://www.aias.gov.mz/index.
php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=241)

3. The National Directorate of Water and Sanitation (DNAAS), now invites eligible consulting firms
(“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should
provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant expe-
rience to perform the Services. Such information may include brochures, description of similar
assignments, experience in similar conditions, and availability of appropriate skills among staff
with their details of past experience, especially in their areas of expertise. The shortlisting cri-
teria are:

i. Core business area in environmental and social consulting services;

ii. Experience of at least 15 years’ experience in conducting Environmental and Social
Impact Assessments, as well as, in preparation of Environmental and Social Management
Plans and Environmental and Social Audits;

iii. Similar experience for 5 projects related to construction and upgrading of onsite
sanitation and faecal sludge treatment and reuse plants;

iv. Working knowledge of the World Bank Environmental and Social Safeguards Policies and
knowledge of Mozambique Environmental and Social regulations and standards;

v. Demonstrate to have specialized staff, with experience to develop the study, Experience of
other countries in the region with similar socio-economic and environmental characteristics; 
and

vi. Be registered at the Mozambican Ministry of Land and Environment – MTA.

Experts will not be evaluated at the shortlisting stage and only successful candidates will be notified.

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

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

6. A Consultant will be selected in accordance with the QCBS - Quality Cost Base Selection method
set out in the Procurement Regulations.

7. Interested Consultants may obtain further information at the address below from 7:30 - 8:00 to
14:00 hours during weekdays, at the address below or by e-mail:

National Directorate of Water and Sanitation

Raul Mutevuie Júnior, National Director 
Rua da Imprensa, 162, 2th floor 

Maputo, Mozambique

E-mail: procurementpsu2024@gmail.com

8. Expressions of interest must be delivered in a written form to the address above in person or by
email by August 31, 2021 at 14h00.

Urban Sanitation Procurement Unit 

Maputo, August 14, 2021
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PROJECTO DE SANEAMENTO URBANO – P161777

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA:

PREPARAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E SOCIAL (EIAS) PARA AS OBRAS DE 
SANEAMENTO LOCALIZADO E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE LAMAS FECAIS (ETLF’s) DE 

QUELIMANE E TETE

Referência N.º: MZ-DNAAS-P066-CS-QCBS/2021

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Doação N.º: IDA-D4750

1. O Governo de Moçambique, através do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recur-
sos Hídricos (MOPHRH) recebeu financiamento do Banco Mundial para custear o Projec-
to de Saneamento Urbano (P161777), a ser implementado em cinco (4) cidades, nomea-
damente Nampula, Quelimane, Beira, Tete e Maputo, e pretende aplicar parte dos fundos
para a contratação de serviços de Consultoria para Preparação da Avaliação de Impacto
Ambiental e Social (ESIA) para as Instalações Domésticas de Quelimane e Tete e Estações
de Tratamento de Lamas Fecais.

2. O escopo dos serviços (“os Serviços”) para a consultoria incluem, mas não se limitam à:
(i) realizar uma avaliação / auditoria de conformidade ambiental e social das infraestru-
turas existentes (sanitários públicos em escolas e mercados) e planeadas e preparar o
respectivo relatório de conformidade ambiental e social. (ii) conduzir o Estudo de Avalia-
ção de Impacto Ambiental e Social (EIAS) para as obras de Saneamento localizado e cons-
trução das ETLF’s nas cidades de Quelimane e Tete, de acordo com o Quadro de Políticas
de Gestão Ambiental e Social (QPGAS) e o Quadro de Política de Reassentamento (QPR)
aprovados para o Projecto.

Os Termos de Referência (TdR’s) detalhados para a consultoria podem ser encontrados no 
seguinte site: www.aias.gov.mz -(http://www.aias.gov.mz/index.php?option=com_
content&view=article&id=67&Itemid=241): 

3. A Direcção Nacional de Abastecimento de Água (DNAAS) convida empresas de consultoria
elegíveis (“Consultores”), a manifestar o seu interesse em prestar os Serviços. Os Consul-
tores interessados deverão apresentar informação demonstrando possuir qualificações
necessárias e experiência relevante para a execução dos Serviços. A informação poderá
incluir brochuras, descrição de serviços similares, experiência em condições semelhan-
tes e disponibilidade de pessoal qualificado, incluindo detalhes da experiência anterior,
especialmente nas suas áreas de especialização. Os critérios de selecção são:

i. Empresas especializadas em serviços de consultoria ambiental;
ii. Experiência de pelo menos 15 anos na realização de Avaliações de Impacto Ambiental

e Social, bem como, na preparação de Planos de Gestão Ambiental e Social, e Auditorias 
Ambientais;

iii. Experiência similar de 5 projectos relacionados com a construção de infra-estruturas
de saneamento localizado e estações de tratamento de lamas fecais;

iv. Conhecimento prático das Políticas de Salvaguardas Ambientais e Sociais do Banco
Mundial e conhecimento dos regulamentos e normas ambientais e sociais de
Moçambique;

v. Demonstrar possuir pessoal especializado, com experiência para desenvolver o
estudo, Experiência de outros países da região com características socioeconómicas e
ambientais semelhantes; e

vi. Estar cadastrado como consultor ambiental no Ministério da Terra e Ambiente – MTA.

Os especialistas-chave não serão avaliados na fase de pré-selecção e apenas os candidatos 
aprovados serão notificados.

4. Chama-se atenção aos Consultores interessados à Secção III, parágrafos, 3.14, 3.16, e 3.17
das “Regras de Licitação do Banco Mundial para os Mutuários IPF” de Julho de 2016, Revis-
tas em Novembro de 2017 e Agosto de 2018 (“Regra de Licitação para os Mutuários IPF”),
que estabelecem as políticas do Banco Mundial sobre conflitos de interesse.

5. Os Consultores podem associar-se à outras empresas para aprimorar as suas qualificações,
mas devem indicar claramente se a associação é na forma de uma “joint venture” e/ou uma                   
sub-consultoria. No caso de uma “joint venture”, todos os parceiros da mesma serão solida-
riamente responsabilizados por todo o contrato, se forem seleccionados.

6. O Consultor será seleccionado de acordo com o método QCBS – Selecção de Consultores
baseada na Qualidade e Custo estabelecido no Regulamento de Aquisições.

7. Os Consultores interessados poderão obter informações adicionais pode ser obtida no en-
dereço abaixo, entre às 7.30 às 14.00 horas, durante os dias normais de trabalho, para o
endereço abaixo ou por .

Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento - DNAAS

Raul Mutevuie Júnior, Director Nacional 
Endereço: Rua da Imprensa, n.°162, 2 andar

Maputo – Moçambique
E-mail: procurementpsu2024@gmail.com

8. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em versão física, no endereço abai-
xo ou por e-mail, até às 14.00 horas do dia 31 de Agosto de 2021.

Unidade das Aquisições do Projecto de Saneamento Urbano

Maputo, aos 14 de Agosto de 2021

MINISTRY OF PUBLIC WORKS, HOUSING AND WATER RESOURCESMINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

Acesse https://t.me/Novojornal
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Anúncio de Concurso Público 

Data de Lançamento: 19 de Agosto de 2021

Área de Concurso: 

ü	Configuração do Centro Chamadas da Linha Fala Criança na
Cidade de Pemba.

1. A Linha Fala Criança, uma ONG Moçambicana autónoma, sem

fins lucrativos, com personalidade jurídica, que trabalha na
área de promoção e protecção dos direitos da criança através
da linha de emergência 116, pretende contratar empresas
ou singulares para prestarem serviços de: Configuração do
Centro Chamadas da LFC na cidade de Pemba.  Assim, convida
aos  interessados que reúnam os requisitos de elegibilidade
a apresentarem Propostas Técnica e Financeira, com vista a
selecção das empresas para, em regime de concessão, assegurar
a realização dos serviços acima descritos.

2. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter os
Termos de referência na página oficial da Linha Fala Criança
(www.linhafala.org.mz ).

3. O prazo de validade de submissão  das propostas é de 7 dias a contar da data

do lançamento do concurso e em seguimento ao protocolo sanitário devido à

Pandemia da Covid-19 as mesmas deverão ser submetidas através do do email:

oportunidades.linhafala@linhafala.org.mz

4. Todos os concorrentes devem apresentar as suas propostas na
Língua Portuguesa.

Maputo, 19 de Agosto de 2021
Presidente do Conselho de Direcção 

___________________________________
Hermenegildo dos Anjos Rafael 

Ilegível 
9030

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
INSPECÇÃO GERAL DE JOGOS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso 

Concurso Limitado nº27A001541/CL/02/2021 

A Inspecção Geral de Jogos convida empresas interessadas a apresentarem 
propostas em cartas fechadas, para o fornecimento de equipamento 
informático e consumíveis informático:

N° de 
Concurso

Objecto Modalidade Data e Hora Final 
de Entrega de 

Proposta

Data e Hora 
de Abertura 
de Proposta

27A001541/
CL/02/2021

Aquisição de:
Lote I 
 Laptops
Lote II
Desktops
Lote III
Consumiveis 
informático

Concurso 
Limitado

02/09/2021
10 Horas

02/09/2021
10:15 Horas

1. Para este concurso são elegíveis apenas os concorrentes inscritos, até à
data de entrega das propostas, no cadastro único da Unidade Funcional de
Supervisão de Aquisições (UFSA).

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar
os Documentos do Concurso ou levantá-los na Inspecção Geral de Jogos,
sita na Rua da Imprensa, nº 256, 4º andar, Porta nº 408, Prédio 33, Maputo,
pela importância não reembolsável de 500,00 Mts (quinhentos meticais),
a ser depositado na conta Bancária n⁰1261456010001 BCI, da Inspecção
Geral de Jogos, devendo o talão de deposito ser apresentado no âmbito de
levantamento do Documento de Concurso, no mesmo endereço.

3. O período de validade das Propostas é de 90 (noventa) dias.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço acima referenciado
e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, na presença dos
Concorrentes que desejarem comparecer.

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

Maputo, ao 19 de Agosto de 2021

Autoridade Competente 
(Ilegível)

 Av. Milagre Mabote N.370 1º Andar/ Tel.: 82-2925500 ou 84-3731964 - Maputo

Endereço:  Rua da Imprensa nº 256 4º Porta nº 408     Prédio 33 Andares    Telefone (258-1)309653 Fax(258-1) 309176 MAPUTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DE SAÚDE DA CIDADE 
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO INFULENE

UGEA

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea d) e e), do nº 3, do Artigo n.º 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 08 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos foram 
adjudicados  as seguintes empresas:

Ref. Modalidade Objecto do concurso Nome da Empresa Valor de Adjudicação

58L001341/CPAJDNº0/HPI/UGEA/21 Concurso por AD Fornecimento de legumes e 
vegetais.

Esperanca Nhampulo 1.331.360,00MT

58L001341/CPAJD Nº0/HPI/UGEA/21 Concurso por cotação Fornecimento de roupa de 
cama do doente

Equipamentos e 
uniformes texlene SA

350.000,00MT

Maputo, 13 de Agosto de 2021
Autoridade Competente

__________________

Ilegível  

Hospital  Psiquiátrico do Infulene Av. Moambique Km 10 Zimpeto Telefone: +258 21472860
8075

–  –  –  –  –  –  –  EN 4  –  –  –  –  –  –  –

Rua de Sofala  N.º437 
Matola “F”

Está na Matola?

Quer anunciar no notícias?

É fácil

+258 84 9104316
+258 84 9104309

email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

Construa Build IT

Rua de Sofala  N.º437 Matola “F”

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

9020

Acesse https://t.me/Novojornal
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Torna-se público que decorrerá, de 23 de Agosto a 3 de 
Setembro de 2021, o processo de submissão de candi-
daturas para a frequência da segunda edição do Pro-
grama de Mestrado em Ciência e Tecnologia de Ener-
gias Renováveis (MCTER). 

Este Programa de Mestrado é oferecido pela Faculdade 
de Ciências da Universidade Eduardo Mondlane (FC-
-UEM), através do seu Centro de Pesquisas em Ener-
gias (CPE), e debruça-se sobre aspectos científicos e
tecnológicos relacionados com a concepção, instalação,
operação, manutenção e desenvolvimento de sistemas
de energias renováveis, assim como concepção, insta-
lação e monitoria de redes de distribuição de energia.

Elegibilidade 
Podem candidatar-se a este Programa de Mestrado, os 
licenciados em cursos das áreas de Ciências Naturais 
(ciências físicas e ciências químicas), Matemática, En-
genharias e outros cursos afins. 

Para se qualificar para a admissão, o candidato deve 
possuir média de licenciatura igual ou superior a 14 
valores. Excepcionalmente, e considerando questões 
de mérito, poderão ingressar neste programa candida-
tos que tiverem uma média igual ou superior a 12 va-
lores, desde que tenham experiência profissional com 
qualidade comprovada. Outro requisito para o ingres-
so a este Programa de Mestrado é domínio comprova-
do da língua inglesa.

Estrutura e duração do curso
O Programa de Mestrado tem a duração de 2 anos (4 
semestres) e 120 créditos académicos (SNATCA), sen-
do o primeiro ano para a componente curricular (se-
mestres 1 e 2) e o segundo para a investigação e ela-
boração da dissertação de mestrado (semestres 3 e 4) 
e produção de publicações científicas. Este programa 
compreende duas especializações, nomeadamente, a 
energia solar e a energia de biomassa. A componente 
curricular do curso é composta por 9 (nove) discipli-
nas obrigatórias e, pelo menos, 1 (uma) opcional. 

Bolsa de Estudos

Para a presente edição do Mestrado estão disponíveis 
bolsas de estudo (parciais e completas) em número 
limitado. Estas bolsas são, preferencialmente, conce-
didas aos estudantes recém-graduados com média de 
graduação mínima de 14 valores, que se candidatem 
como estudantes a tempo inteiro. Para o efeito, é uma 
vantagem adicional que o candidato seja do sexo femi-
nino.

Documentos de candidatura 

Para efeitos de candidatura o(a) candidato(a) ao curso 
de Mestrado em Ciência e Tecnologia de Energias Re-
nováveis deverá submeter a seguinte documentação: 

1. Requerimento dirigido ao Director da Faculdade
de Ciências, solicitando o ingresso no Programa

de Mestrado em Ciência e Tecnologia de Ener-
gias Renováveis;

2. Ficha de candidatura devidamente preenchida;

3. Duas cópias autenticadas do Certificado de habi-
litações ou equivalente reconhecido na Repúbli-
ca de Moçambique;

4. Duas cópias autenticadas do Certificado das dis-
ciplinas feitas e respectivas cargas horárias;

5. Certidão comprovativa da atribuição de equiva-
lência, se for aplicável (para candidatos cuja li-
cenciatura tenha sido obtida no estrangeiro);

6. Curriculum Vitae em Português ou Inglês;

7. Carta de motivação;

8. Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade
ou Passaporte / DIRE;

9. Comprovativo de disponibilidade financeira,
para candidatos que não requeiram bolsas da
UEM para este Mestrado;

10. Duas cartas de recomendação de docentes/in-
vestigadores com o grau de Doutor (PhD);

11. Carta de autorização da entidade empregadora
para a continuação dos estudos, se for aplicável;

12. Ante-projecto da proposta de investigação;

13. Declaração de proficiência na língua portugue-
sa, para os candidatos estrangeiros de países
que não sejam de expressão portuguesa;

14. Certificado de proficiência da língua inglesa (re-
comendado, mas não obrigatório); e

15. Comprovativo do depósito da taxa de candida-
tura, não reembolsável, no valor de 1.000,00MT
(mil meticais).

Instrução do processo de candidatura
Para a instrução do processo de candidatura, os inte-

ressados deverão adquirir uma ficha de candidatura, 
por solicitação, através do endereço electrónico 

cpe.posgraduacao@uem.mz

A candidatura é submetida até às 14.30 horas do 
dia 3 de Setembro de 2021, no Centro de Pesquisas 

em Energias (CPE) da Faculdade de Ciências, Campus 

Principal da UEM, Av. Julius Nyerere, n.º 3453, por via 

electrónica, para o endereço 

cpe.posgraduacao@uem.mz com a indicação “Can-
didatura MCTER-2ª Edição”. 

Processo de selecção
O candidato será admitido mediante a aprovação da 

sua candidatura pela Comissão de Pós-Graduação, 

em conformidade com o Regulamento dos Cursos de 

Pós-Graduação (RCPG) em vigor na UEM. Os candida-

tos pré-seleccionados poderão ainda ser submetidos a 

uma entrevista.

O processo de selecção irá decorrer de 6 a 10 de Se-
tembro de 2021. Os resultados finais serão divulgados 
no dia 15 de Setembro de 2021. 

Local e horário de funcionamento 
As aulas decorrerão em regime híbrido (presencial 
e virtual), no período pós-laboral, nas instalações da 
Faculdade de Ciências, de segunda a sexta-feira, das 
16.30 às 21.30 horas.

Início das aulas
O início das aulas está previsto para o dia 27 de Se-
tembro de 2021 e efectivar-se-á apenas se tiver sido 
apurado um número mínimo de 15 candidatos. 

Matrículas
O período de matrículas dos candidatos admitidos 
será anunciado pela Direcção do Registo Académico da 
UEM. No acto de matrícula, a decorrer na Direcção do 
Registo Académico da UEM, os candidatos admitidos 
deverão apresentar:

• Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Passa-
porte /DIRE; e

• Comprovativo do pagamento da taxa de matrí-
cula.

Após a matrícula, o candidato inscreve-se no Registo 
Académico da Faculdade de Ciências, estando sujeito 
ao pagamento da taxa de inscrição inicial no valor de 
8.000,00MT (oito mil meticais), sendo que as propi-
nas de frequência serão pagas mensalmente no valor 
de 13.000,00MT/mês (treze mil meticais), durante 
20 meses.

A submissão da dissertação de Mestrado, no final do 
programa, está sujeita ao pagamento de uma taxa úni-
ca de 9.000,00MT (nove mil meticais) referente a 
entrega e defesa da mesma.

Todos os pagamentos, incluindo a matrícula, serão 
feitos por meio de depósito nas contas a serem forne-
cidas oportunamente.

Esclarecimentos adicionais
Para informações adicionais, os candidatos poderão 
contactar: 

Centro de Pesquisas em Energias (CPE) da Faculdade 
de Ciências
Sra. Rosimin Tomo; Cel. 84 600 6179; 
E-mail: cpe.posgraduacao@uem.mz

Maputo, aos 17 de Agosto de 2021
9012

FACULDADE DE CIÊNCIAS

EDITAL
PROGRAMA DE MESTRADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS (MCTER)

2ª EDIÇÃO

Acesse https://t.me/Novojornal
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GABINETE DO DIRECTOR-GERAL 
Departamento de Aquisições - DEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 46/ANE-GE/043/2020

Renovação da Infra-estrutura das Tecnologias de Informação e Comunicação da Administração 
Nacional de Estradas- ANE, IP; Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos – 

MOPHRH e Fundo de Estradas, FP

Ao abrigo do Artigo 33 alínea d) conjugada com o nº 2 do Artigo 64 do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 
No 5/2016, de 08 de Março comunica-se aos interessados que o objecto do concurso acima mencionado, 
financiado pelo Banco, foi adjudicado de acordo com o seguinte:

Lote Descrição Empresa
Valor incluindo o 

IVA (MZM)

Lote I
Centro de Dados: Fornecimento, instalação e configuração de 
servidores e respectivos aplicativos – ANE, IP e MOPHRH

DATASERV 21.494.419,30

Lote II
Restruturação da Infra-estrutura de Dados e Voz, e Energia Limpa 
– ANE, IP e MOPHRH

DATASERV 29.059.750,92

Lote III
Fornecimento de Aparelhos Telefónicos e Acessórios para a 
Expansão da Central Telefónica VoIP para a ANE, IP e MOPHRH

TRIANA Business 
Solutions

3.711.495,57

Lote IV Fornecimento de sistema de Videoconferência Corporativa e 
Auditório – ANE, IP e MOPHRH DATASERV 10.477.027,08

Lote V Fornecimento de equipamento informático geral – ANE, IP e 
MOPHRH

EBS e-business 
Systems

49.465.783,46

Lote VI Fornecimento e Instalação de Sistemas de Gestão Documental, 
Workflow e Digitalização QUIDGEST 11.980.636,20

Lote VII Fornecimento de uma Ferramenta de Gestão de Projectos – 
MOPHRH

QUIDGEST 9.491.040,20

Lote VIII Fornecimento e instalação de Sistema CCTV e Controle de 
Acessos – ANE, IP e MOPHRH

DATASERV 1.718.706,60

Lote IX
Fornecimento e Instalação de Sistema de Gestão Documental, 
Workflow e Digitalização – Fundo de Estradas QUIDGEST 8.419.320,00

Lote X
Fornecimento de sistema de Videoconferência Corporativa - Fundo 
de Estradas

DATASERV 9.915.427,08

Lote XI
Lote XI: Fornecimento de Equipamento Informático Geral - Fundo 
de Estradas

DATASERV 23.599.211,22

Lote XII
Centro de Dados: Fornecimento, Instalação e Configuração de 
Servidores e respectivos Aplicativos - Fundo de Estradas

DATASERV 8.052.989,56

Lote XIII
Fornecimento de Aparelhos Telefónicos e Acessórios para a 
Expansão da Central Telefónica VoIP para o FE, FP

TRIANA Business 
Solutions

2.172.942,54

Maputo, aos 19 de Agosto de 2021
A Entidade Competente

8068

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. MISAU, através da Central de Medicamentos e Artigos Médicos convida a todos os concorrentes elegíveis

para apresentarem propostas seladas para os concursos abaixo descrito:

Nº do Con-
curso

Objecto Modalidade

Prazo de 
Apresentação 
e abertura de 

Propostas

Garantia Provi-
sória

Anúncio de 
Posiciona-

mento 

58A001241/

CL/03/OE-

-CONDESADO-

RAS/021

Contratação de Pres-
tação de Serviços de 

Fornecimento e Mon-
tagem de Quatro Uni-
dades Condensadoras 
no Armazém Central 

do Zimpeto 

Concurso Lim-

itado

Prazo de 
Apresentação: 
31/08/021 às 

10H00 

Abertura:10:15

N/ A

Data: 
11/09/021

 Hora: 11H00

58A001241/

CP/16/OE 

– SERVICO
- TRANSPOR-

TE/021

Contratação de Servi-

ço de Transporte de 

Medicamentos do Mi-

nistério da Saúde

Concurso Pú-

blico

Prazo de Apre-

sentação: 

13/09/021 às 

10H00 

Abertura:10:15

1.500.000,00MT

Data: 
28/09/021

 Hora: 11H00

2. Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais e examinar os Documentos do
Concurso a partir do dia 20 de Agosto de 2021, das 8:00 às 14:00 (hora local), no seguinte endereço:
Central de Medicamentos e Artigos Médicos, Av. Agostinho Neto/Salvador Allende - HCM, 1º
Andar, Tel.: +258 21-304697 - Fax.: +258 21-304696, Maputo-Moçambique

3. O Caderno de Encargos em língua Portuguesa, pode ser adquirido pelos concorrentes interessados,

no endereço indicado no número 2, pelo valor não reembolsável de 1.000.00MT (Mil Meticais). O

pagamento será feito exclusivamente por depósito ou por transferência bancária para a seguinte conta:

CMAM MISAU POOLING F

Banco: Millennium Bim
Conta nº: MZM 54620507 

Swift Code: BIMOMZMXXXX
Balcão: 25 de Setembro nº 1800

Maputo-Moçambique

4. O concurso será regido pelo regulamento de contratação de Pública, aprovado pelo Decreto nº 5/2016
de 08 de Março.

5. As empresas interessadas poderão, igualmente, consultar o website do MISAU através do endereço
electrónico: www.misau.gov.mz

8062

IFB REF: IMOPETRO/CACL/03/2021
PARA O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE GPL A GRANEL

CONVITE PARA O CONCURSO

Produto
GPL

Quantidade(Toneladas) 
75 000 

IFB REF: IMOPETRO/CACL/03/2021 FOR 
THE SUPPLY AND SHIPMENT OF BULK LPG

INVITATION FOR BIDS

Product
LPG

República de Moçambique
IMOPETRO - IMPORTADORA MOÇAMBICANA DE PETRÓLEOS, LDA.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Maputo, 19 de Agosto de 2021

República de Moçambique

A IMOPETRO - Importadora Moçambicana de Petróleos, Lda. nos 
termos do Decreto Nº 89/2019 de 18 de Novembro, actuando 
como agente de Procurement das companhias distribuidoras de 
GPL em Moçambique, convida concorrentes elegíveis a 
apresentar propostas seladas para o fornecimento de 
aproximadamente  75 000 toneladas  de  GPL (Gas de petroleo 
Liquefeito).

IMOPETRO - Importadora Moçambicana de Petróleos, Lda. acting 
under the terms of Decree Nº 89/2019 dated 18th November as 
the procurementagent for several LPG distributing companies in 
Mozambique, invites sealed bids from eligible bidders for the 
supply of 75 000 tons of LPG (Lique�ed Petroleum Gas).

O concurso  será  regido  pelos procedimentos relativos aos 
concursos internacionais p�blicos, similares aos especi�cados 
nas directrizes do Banco Mundial: Procurement Under BRD 
Loans and IDA Credits, e  está aberto  a  todos os  concorrentes 
de países elegíveis  conforme  de�nido  nas  referidas  directrizes.

República de Moçambique

Bidding will be conducted through the international competive 
public bidding procedures similar to those specified in the World 
Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA 
Credits, and  is  opened  to  all  bidders  from  eligible  source 
countries  as  defined  in  the  said  guidelines.

República de Moçambique

Os concorrentes elegíveis interessados, poderão obter mais 
informações nos escritórios da IMOPETRO LDA,  Av. 25 de Setembro  
nº 1230 – 2º Andar, Edi�cio 33 Andares-Bloco 5; Caixa Postal 1412; 
Telefone +258 21 302190 / +258  21 302246/+258  84 3250310,  
Correio Eletrónico: imopetro@imopetro.co.mz, Fax nr. 258 21302278, 
Maputo,  Mocambique.

Interested eligible bidders may obtain further information from 
IMOPETRO  to  the  attention  of  the  Managing  Director,  at  1230,  Av. 
25  de  Setembro — 2nd �oor 33 Building - Block 5, P 0 Box nr 1412, 
Phone +258.21302190  or  +258  21302246 or +258  843250310, 
Email imopetro@imopetro.co.mz; Fax nr. 258 21302278, Maputo, 
Mocambique.

República de Moçambique

Os documentos completos do concurso em língua inglesa 
poderão ser adquiridos a partir de 19 de Agosto  de 2021,  por  
qualquer concorrente  interessado,  mediante  a apresentação  
de  um  pedido no  endereço  acima  indicado,  e  contra  
pagamento  de  um  valor não reembolsável de USD 15.000,00 
(Quinze Mil Dólares Americanos),  conforme  os  seguintes  
detalhes  bancários:

A  complete  set  of  bidding  documents  in  English  may be pur-
chased as from August, 19, 2021 by interested bidders on the 
submission of a written application to the address above and 
upon payment of a non-refundable fee of USD 15.000,00 
(Fifteen Thousand United  States  Dollars), for the  following  
bank  details:

Os documentos do concurso para os concorrentes sem 
representação em  Moçambique poderão ser enviados por correio 
electrónico ou ainda por expresso mediante pagamento adicional 
antecipado de USD 100,00. No caso de envio de documentos 
por correio expresso  ou  por  qualquer  outro  meio,  a   
IMOPETRO,   LDA   não   poderá   ser responsabilizada  pela  não  
recepção  dos  mesmos pelo  concorrente.

República de Moçambique

As propostas  deverão  ser  entregues  no  endereço  acima  
citado  até às 10:00 horas do dia 15.09.21. As propostas 
deverão ser acompanhadas de uma garantia bancária no valor de 
USD 100 000 (Cem  Mil Dólares Americanos). Não serão aceites 
propostas recebidas fora do prazo  acima  referido.  As  propostas  
serão abertas às 10:05 horas do  dia  15.09.21 no endereço  
acima citado, na presença  dos  representantes  dos concorrentes 
que desejam assistir.

República de Moçambique

Bid  documents  to bidders having no representatives in Mozam-
bique  will  be  sent  by e- mail, or  by express  mail (courier) if  re-
quested, for  which  additional  advance  amount  of  USD 100,00 
shall  be  paid.  In case  of  dispatching  by  mail  or  any  other  
mode, IMOPETRO, LDA cannot  be  held  responsible  for non-
reception of the  documents  by  the  Bidder.

República de Moçambique

Bids  must  be  delivered  to  the address  above  at or before 
10:00 hours on 15.09.21.  All  bids  must  be  accompanied  by  a  
bid  security of  USD 100 000  (Hundred  Thousand  United  State  
Dollars). Late bids will be rejected. Bids will be opened at 10:05 
hours on 15.09.21 at  the  address referred above, in the 
presence of the bidder’s  representatives  who  choose  to  
attend.

República de Moçambique

ABSA BANK MOÇAMBIQUE, SA
ACCOUNT- 0047146004119

CURRENCY-USD
NIB-000200474714600411922

IBAN-MZ59000200474714600411922
SWIFT-ABMZMZMA

ABSA BANK MOÇAMBIQUE, SA
ACCOUNT- 0047146004119

CURRENCY-USD
NIB-000200474714600411922

IBAN-MZ59000200474714600411922
SWIFT-ABMZMZMA

Mais informações poderão ser obtidas na seguinte página de internet:
www.imopetro.co.mz

For more information please visit our page:
www.imopetro.co.mz

Quantity (Tons) 

75 000

Anúncio de Vaga

Consultor de Curto Prazo 
(4 meses: outubro de 2021 a fevereiro de 2022)

O Fundo Monetário Internacional (FMI) pretende recrutar um(a) Economista para seu 
escritório em Maputo. As actividades principais do consultor consistirão (a) na avaliação 
e monitoria da evolução económica e de políticas económicas e reformas estruturais 
relacionadas com as actividades do FMI em Moçambique, incluindo a preparação periódica 
de notas técnicas em inglês; (b) na interação com autoridades governamentais, doadores 
bilaterais e multilaterais, representantes do sector privado e da sociedade civil e órgãos 
de comunicação social; (c) no apoio e acompanhamento das actividades de capacitação 
institucional e assistência técnica providas pelo FMI ao Governo de Moçambique; (d) 
na gestão de bases de dados de indicadores económicos e na realização de análises 
econométricas nestas e em outras bases de dados; (e) na preparação de apresentações e 
participação em actividades de divulgação do trabalho do FMI.

Candidatos altamente motivados, pró-activos, com elevado sentido de ética e 
responsabilidade, que são capazes de trabalhar de forma independente, mas com espírito 
de equipa, e que têm fortes competências técnicas e diplomáticas para interagir eficazmente 
com os interlocutores locais e externos do FMI, bem como com técnicos da sede do FMI, 
devem enviar uma carta de manifestação de interesse dirigida ao Representante Residente 
do FMI em Moçambique  acompanhada do currículo vitae e cópias de certificados de 
habilitações literárias para brangel@imf.org até ao dia 27 de Agosto de 2021.

Qualificações necessárias: 

• Graduado(a) em Economia ou área afim, preferencialmente com grau de
Mestrado.

• Sólidos conhecimentos de Macroeconomia, Econometria e do Sector
Financeiro.

• Mínimo de 3 (cinco) anos de experiência profissional relevante.
• Fluência oral e escrita em Português e Inglês.
• Proficiência avançada em Excel, em softwares de gestão de base de dados.

7941

8028

Acesse https://t.me/Novojornal
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSO
1. O FUNAE – Fundo de Energia convida empresas elegíveis a participar dos concursos alistados na tabela que se segue.

2. O concurso será conduzido com base nos procedimentos 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.

3. O local para aquisição do documento de concurso, apresentação de proposta, abertura das propostas e divulgação do posicionamento, está indicado abaixo.

Nº de 
concurso

Modalidade Objecto
Preço do 

Documento 
de Concurso

Data e Hora-
Limite de 
entrega

Data e Hora 
da Abertura 

das Propostas

Data e Hora 
do Anúncio de 

Posicionamento

Local de Entrega, 
Abertura 

Valor da 
Garantia 

Provisória 

39A002551/
CL/101/2021

Concurso 

limitado 

Limpeza do canal e da linha de média tensão 
da mini-hídrica de Majaua, Distrito de 
Milange, Província da Zambézia

500,00MT
1/9/2021

10.00 horas
1/9/2021

10.15 horas
8/9/2021

10.00 horas

FUNAE
Delegação da 

Zambézia
Isento

****Para a compra dos Cadernos de Encargo, os interessados deverão efectuar o depósito do respectivo valor na conta nº 51514858 (Millenium Bim)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

   De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de 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 Concurso Modalidade Objecto Empresa Adjudicada Valor  (MT)

39A002551/CP/091/2021 Concurso Público Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual FÁBRICA DE CONFECÇÕES NINITA, LDA 2.297.078,55
39A002551/AD/80/2021 Ajuste Directo Fornecimento de Álcool Gel para a Delegação de Inhambane MARKET SOLUTION 70.000,00
39A002551/AD/82/2021 Ajuste Directo Fornecimento de Álcool gel para a Delegação de Nampula START SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 81.900,00
39A002551/AD/83/2021 Ajuste Directo Fornecimento de Álcool gel para a Delegação de Tete CHISSICO´S PRESTIGE, LDA 62.010,00
39A002551/CP/079/2021 Concurso Público Organização e Gestão de Eventos BRIGTH ADVENTURE, SA 5291019600

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, correm 
éditos de 30 (trinta) dias, citando a ré SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO 
DE CHIANGO, SA, com última sede conhecida na Av. Mao Tsé Tung, nº 479, nesta 
cidade, na pessoa do seu representante legal, ora em parte incerta, para no prazo de 
20 (vinte) dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da 
data da segunda e última publicação deste anúncio no jornal, contestar, querendo, 
nos Autos de Acção Ordinária nº 19/2021-I, movida pelo autor FRANCISCO 
CARLOS SALOMÃO, conforme os fundamentos constantes da petição inicial, cujo 
duplicado se encontra à disposição nesta Secção, onde poderá ser solicitado em 
qualquer dia útil, dentro das horas normais de expediente, com a advertência de 
que a falta de contestação importa o prosseguimento dos autos à revelia.

Maputo, a 1 de Julho de 2021
O Escrivão de Direito

Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal

8972

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regu-
lamento 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 publi-
cação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se 
que seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número 10720L para 
Grafite, no distrito de Angónia, na província de Tete, a favor da requerente HDC 
INDÚSTRIAS SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA, com as seguintes coordenadas 
geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -14   29  40,00 34   05  20,00

2 -14   27  30,00 34   05  20,00

3 -14   27  30,00 34   06  20,00

4 -14   27  20,00 34   06  20,00

5 -14   27  20,00 34   07  30,00

6 -14   27   0,00 34   07  30,00

7 -14   27   0,00 34   08  30,00

8 -14   29  40,00 34   08  30,00

Maputo, aos 5/8/2021
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

REPÚBLICA DE 
MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA, ASSUNTOS 
CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que 
Olívia Miguel Cham-
bule Moçambique, 
natural de Maputo e 
residente na cidade 
de Maxixe, requer au-
torização para mu-
dança do nome do seu 
filho menor BELTON 
DA JÚLIA MILTON 
MOÇAMBIQUE, para 
passar a usar o nome 
completo de LUCAS 
MILTON MOÇAM-
BIQUE.
Nos termos do nº 1, ar-
tigo 360º do Código do 
Registo Civil, são con-
vidados todos interes-
sados para no prazo de 
trinta dias, a contar 
da data da publicação 
do presente anúncio, 
deduzirem, por escri-
to, a oposição que ti-
verem direito de fazer.

Maputo, aos 4 de 
Junho de 2021

A Directora Nacional 
Adjunta

Fátima J. Achá Baronet
(Conservadora e 

Notária Superior)
9029

9028

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E 
TRABALHO

SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL 
DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE EUSÉBIO 
MARIA FERNANDO

Certifico, para efeitos de publica-
ção, que por escritura de trinta 
de Junho de dois mil e vinte e um, 
exarada de folhas noventa e três 
verso a noventa e quatro, do livro 
de notas para escrituras diversas 
número trezentos e cinquenta e 
oito, traço “B”, do Segundo Cartó-
rio Notarial de Maputo, perante 
mim, DANILO MOMADE BAY, Con-
servador e Notário Superior em 
exercício no referido Cartório, foi 
celebrada uma Escritura de Ha-
bilitação de Herdeiros por óbito 
de EUSÉBIO MARIA FERNANDO, 
de trinta e nove anos de idade, no 
estado de solteiro, maior, que era 
natural de Inhambane, com últi-
ma residência habitual no Bairro 
da Munhuana, quarteirão sete, 
casa número vinte e oito, filho de 
Camilio Demetrio e de Maria Fer-
nando.
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra dis-
posição da sua última. Deixando 
como únicos e universais herdei-
ros de todos os seus bens, seus 
filhos: EUNICE ANA MARIZA EU-
SÉBIO FERNANDO, FERNANDO 
LAZÁRO EUSÉBIO FERNANDES, 
EUSÉBIO MARIA FERNANDO 
JÚNIOR, AFUA YULA EUSÉBIO 
FERNANDO e FLORINDA CE-
LESTINA EUSÉBIO FERNANDO, 
solteiros, maiores, naturais de Ma-
puto, onde residem.
Que segundo a lei não há quem 
com eles possa concorrer a esta 
sucessão, que da herança fazem 
parte bens móveis e imóveis, in-
cluindo contas bancárias.

Está conforme
Maputo, aos 18 de Agosto de 

2021 
A Notária 
(Ilegível)

funae@funae.co.mz

Acesse https://t.me/Novojornal
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Havendo necessidade de se reforçar o quadro de pessoal 

desta instituição com o pessoal existente no Aparelho do 

Estado, afixa-se os resultados preliminares do CON-

CURSO DE MOBILIDADE, tornado público pelo despa-
cho de 06 de Novembro de 2020, do Venerando Presi-
dente do Tribunal Supremo, nas seguintes Carreiras:

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

REPARTIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

RESULTADOS PRELIMINARES DO CONCURSO DE MOBILIDADE

Acesse https://t.me/Novojornal
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A Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional (SEETP) está a implementar diversos Progra-
mas de apoio ao subsistema de ensino, com recurso a linhas de crédito. Estes visam apoiar à SEETP, 
através de acções de capacitação institucional, reabilitação e apetrechamento de instituições do En-
sino Técnico e monitoria e avaliação das suas actividades em todo o País.

Para a pressecução das suas actividades pretende recrutar técnicos no mercado nacional, com ex-
periência relevante e sejam altamente dinâmicos e motivados, para uma destes Programas. São as 
seguintes, as posições e requisitos a serem preenchidos pelos candidatos:

1. Técnico(a) de Procurement:

• Possuir um nível de licenciatura numa das áreas de Engenharia, Arquitectura, Direito ou
numa área afim;

• Formação específica em procedimentos de Procurement;
• Pelo menos 5 (cinco) anos de experiência comprovada em Procurement;
• Disponibilidade de viajar às províncias para acompanhamento das obras e montagem de

equipamento;
• Domínio da língua inglesa, fala e escrita;
• Domínio de pacotes de informática básica (Windows, Word, Excel, PowerPoint e outros);
• Nacionalidade moçambicana;
• Disponibilidade imediata.

2. Técnico(a) Financeiro(a):

• Possuir uma formação superior na área de Contabilidade e Auditoria ou Técnico Médio de
Contabilidade;

• Experiência mínima de 5 anos para quem possua formação superior em Contabilidade e
Auditoria e 10 para quem possua formação de nível médio, em Contabilidade;

• Disponibilidade de viajar às províncias para acompanhamento da utilização dos fundos alo-
cados às Escolas;

• Ser capaz de transmitir seus conhecimentos aos Gestores das Escolas beneficiárias do
Programa;

• Domínio da língua inglesa, fala e escrita;
• Domínio de pacotes de informática básica (Windows, Word, Excel, PowerPoint e outros) e de

pacotes de gestão financeira (Ex.: Primavera, PHC e outros);
• Nacionalidade moçambicana;
• Disponibilidade imediata.

3. Técnico(a) de Garantia de Qualidade
• Formação superior mínima ao nível de Licenciatura;
• Boa capacidade de redigir e avaliar documentos complexos;
• Fluência na língua portuguesa;
• Competências na comunicação oral e escrita em língua inglesa, constituem uma vantagem;
• Boas competências na área das tecnologias de informação e comunicação (uso de e-mail,

Internet, processamento de textos, uso de folhas de cálculo, apresentações em power point e
uso de pacotes estatísticos);

• Boa capacidade de comunicação com o público em geral e para estabelecer boas relações de
trabalho em equipa;

• Abertura e dinamismo para a aquisição de novas competências;
• Capacidade de trabalhar sob pressão;
• Disponibilidade imediata.

4. Técnico(a) de Registo e Certificação
• Formação superior mínima ao nível de Licenciatura;
• Boa capacidade de redigir e avaliar documentos complexos;
• Fluência na língua portuguesa;
• Competências na comunicação oral e escrita em língua inglesa, constituem uma vantagem;
• Boas competências na área das tecnologias de informação e comunicação (uso de e-mail,

Internet, processamento de textos, uso de folhas de cálculo, apresentações em power point e
uso de pacotes estatísticos);

• Boa capacidade de comunicação com o público em geral e para estabelecer boas relações de
trabalho em equipa;

• Abertura e dinamismo para a aquisição de novas competências;

• Capacidade de trabalhar sob pressão;
• Disponibilidade imediata.

5. Assistente Administrativo e Logístico
• Formação superior ou média em Administração, Gestão ou áreas afins;
• Experiência mínima de 5 anos para quem possua formação superior ou 10 anos para quem

possua formação de nível médio;
• Conhecimentos profundos sobre procedimentos de logística e organização de eventos tais

como seminários, viagens, gestão de viaturas, interação com os fornecedores de serviços e
elaboração de documentos diversos (ex.: Actas de Reuniões, Relatórios, Cartas, etc.);

• Domínio de pacotes de informática básica (Windows, Word, Excel, PowerPoint e outros);
• Domínio da língua inglesa, fala e escrita;
• Nacionalidade moçambicana;
• Disponibilidade imediata.

6. Assistente Financeiro

• Possuir formação do nível médio de Contabilidade;
• Experiência mínima de 3 anos;
• Conhecimentos sobre procedimentos de administração financeira do Estado;
• Conhecimento sobre regras de procedimentos de contratação públicas;
• Experiência anterior no uso do e-SISTAFE constitui uma vantagem;
• Disponibilidade para viajar às províncias para acompanhamento da utilização dos fundos

alocados às Escolas;
• Ser capaz de transmitir seus conhecimentos aos gestores das Escolas beneficiárias do

Programa;
• Uso da língua inglesa, fala e escrita;
• Domínio de pacotes de informática básica (Windows, Word, Excel, PowerPoint e outros) e de

pacotes de gestão financeira (Ex.: Primavera, -SISTAFE);
• Nacionalidade moçambicana;
• Disponibilidade imediata.

7. Assistente de Secretariado e Arquivo

• Formação média em Administração, Gestão ou áreas afins;
• Experiência mínima de 5 anos na função e com atendimento ao público;
• Capacidade de elaboração de Cartas, Relatórios, Actas, de entre outros documentos;
• Conhecimentos profundos sobre procedimentos de tramitação de expediente e de arquivo

físico e electrónico de documentos;
• Domínio de pacotes de informática básica (Windows, Word, Excel, PowerPoint e outros);
• Domínio da língua inglesa, fala e escrita;
• Nacionalidade moçambicana;
• Disponibilidade imediata.

8. Assistente de Limpeza e Copoeiragem

• No mínimo 9ª classe do ensino geral;
• Mínimo 3 anos de experiência relevante e comprovada;
• Organização do trabalho;
• Domínio das regras protocolares;
• Noções de relações públicas;
• Nacionalidade moçambicana;
• Capacidade de trabalhar sob pressão e mudanças;
• Excelentes relações interpessoais e apresentação;
• Excelente comunicação escrita e oral; e
• Idade entre os 25 e 50 anos.

Os candidatos interessados deverão consultar os termos de referência na página do Facebook da 
SEETP (Link abaixo mencionado) e enviar a sua candidatura através do email criado para cada uma 
das posições.

https://web.facebook.com/www.seetp.gov.mz 
O prazo para submissão das candidaturas termina no dia 8 de Setembro de 2021, às 14.00 horas. 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

SECRETARIA DE ESTADO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONAL

 ANÚNCIO DE VAGAS

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”, chaman-
do a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença de Prospecção 
e Pesquisa número 10735L para Ouro e Minerais Associados, no distrito de Manica, 
na província de Manica, a favor da requerente MMINORIA SOCIEDADE UNIPESSOAL, 
LIMITADA com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -18   52  30,00 33   11  30,00

2 -18   52  30,00 33   15   0,00

3 -18   55   0,00 33   15   0,00

4 -18   55   0,00 33   11  30,00

Maputo, aos 6/8/2021
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo) 90149015

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas de Maputo 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 10758CM para Areia de Construção, no distrito da Moam-
ba, na província de Maputo, a favor da requerente AREEIRO JOHN E FILHOS, LIMITADA, com as seguintes 
coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -25   47  20,00 32   20  10,00

2 -25   47  20,00 32   20  20,00

3 -25   47  40,00 32   20  20,00

4 -25   47  40,00 32   20  10,00

Maputo, aos 17/8/2021
O Director

Fernando Andela
(Especialista “B”)

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 WISTONE SOLOMONE CUMULA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de treze de Agosto de dois mil e 
vinte e um, exarada de folhas treze a folhas catorze verso, do livro de notas para escrit-
uras diversas número oitocentos e oitenta e um, traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial, 
perante ANDRÉ CARLOS NICOLAU, licenciado em Direito, Conservador e Notário Supe-
rior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Her-
deiros por óbito de WISTONE SOLOMONE CUMULA, que vivia em comunhão de mesa 
e habitação com  a sua esposa Rute Alfredo Mondlane, natural de Milange e residente 
que foi no Bairro Ferroviário, sendo filho de Solomone Cumula e de Magrete Noquenha.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e universais her-
deiros de todos os seus bens e direitos, seus filhos: RUBEN WISTONE CUMULA, solteiro, 
natural de Maputo, VIRGÍLIO WISTONE SALOMONE CUMULA, solteiro, natural de Ma-
puto, MARGARIDA WISTONE SALOMONE CUMULA, solteira, natural de Maputo e MA-
RIETA WISTONE TOBWA, solteira, natural de Maputo, todos 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 16 de Agosto de 2021

O  Notário
(Ilegível)

9032

Acesse https://t.me/Novojornal
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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 Rui Manuel Ferreira da Costa, com último
domicílio conhecido na Av. do Centro Comercial nº 396, no
Edifício Beira - Bar, talhões 384 e 385, cidade da Beira, ora 
em parte incerta do país, para no prazo de cinco 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 CMC -Africa Austral,
Lda., a quantia de 12 000 000,00MT, em dívida nos Autos de
Execução de Sentença nº 54/2020-S, que por esta Secção
lhe move a referida 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. 925º do C.P.C, 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 6 de Julho de 2021

O Ajudante de Escrivão de Direito

Arsénio Juliano

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme

9016

ANÚNCIO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A TRADUÇÃO DO 
REGULAMENTO E BROCHURA RESUMIDA DA LEI DE DIREITO INFORMAÇÃO (LEDI)

1. Introdução

A Associação ActionAid Moçambique (AAMoz) é uma Organização Nacional Não-governamental anti pobreza, que 
trabalha em Moçambique desde 1988, aliando-se às pessoas que vivem em situação de pobreza e exclusão. No âmbito 
do Programa de Apoio a Actores Não Estatais (PAANE), financiado pela União Europeia, através do Gabinete do 
Ordenador Nacional (GON), a AAMoz está a implementar o projecto “Promoção da Governação e Diálogo Democrático 

Sustentável em Moçambique” com vista a estabelecer um ambiente propício para a existência de uma sociedade civil 

forte, diversificada e sustentável. 

Existente há mais de seis anos, a Lei n.º 34/2014 de 31 de Dezembro, denominada Lei do Direito à Informação 
(LEDI) é pouco conhecida. Um dos motivos reside na complexidade gramatical da mesma. Neste sentido, a AAMoz 
pretende contratar serviços de consultoria para tradução da Brochura da LEDI resumida para a língua Nyungué assim 

como traduzir o regulamento da LEDI para 6 línguas locais, nomeadamente: Changana, Chitsua, Sena, Nyungue, 
Ndau e Macua.

2. Duração e Metodologia da Consultoria

O serviço de consultoria terá a duração de 30 dias a contar pela data de adjudicação do trabalho. O/A
consultor(a) contratado/a irá trabalhar com uma equipa interna de referência. Para mais detalhes sobre
o processo e especificidades da consultoria, os interessados deverão solicitar os termos de referência

através do endereço electrónico: RHVagas.Mocambique@actionaid.org.

3. Principais responsabilidades do Consultor(a) ou equipa de consultores

ü Assegurar a tradução fiel do regulamento da LEDI para 6 (Seis) línguas locais nomeadamente: Changana,
Chitsua, yao, Sena, Emakwa e Nyungué;

ü Assegurar a Tradução fiel da brochura resumida da LEDI para a língua local Nyungwé;
ü A equipa deve ser responsável pela revisão linguística e qualidade dos documentos a serem apresentados e a

qualidade dos mesmos;

ü Produzir um cronograma de actividades detalhado, com metodologias e datas de forma a cumprir com o prazo

acordado; e,

ü Outras, de acordo com os termos de referência.

4. Qualificações e experiências do consultor a ser contratado

ü Formação académica em línguas bantu e outras áreas afins;
ü O/A consultor(a) ou equipa de consultoria deve ter experiência específica relacionada com a tradução jurídica;
ü Experiência de trabalho demonstrável na tradução de documentos para as línguas bantu acima citados (Envie

pelo menos 3 exemplares de documentos traduzidos, durante a candidatura).

5. PRAZOS DE SUBMISSÃO DE CANDIDATURA

Os candidatos interessados, poderão manifestar-se enviando propostas técnica e financeira, anexados ao CV e
carta de Manifestação de interesse para o endereço electrónico: rhvagas.mocambique@actionaid.org até ao dia

27 de Agosto de 2021.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 PROVÍNCIA DE TETE

GOVERNO DO DISTRITO DE TETE
SERVIÇO DISTRITAL  DE SAÚDE MULHER ACÇÃO SOCIAL

AVISO DE RECRUTAMENTO DE CONCURSO PARA INGRESSO NO 
APARELHO DE ESTADO

De acordo com o despacho de  09/08/2021, do Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito de Tete, 

ao abrigo dos numeros 2 e 3 artigo 35 do estatuto Geral dos Funcionários e Agentes de Estado, aprovado  

pela Lei nº 10/2017, de 1 de Agosto, conjugado com Decreto nº 11/2021 de 09 de Março, que aprova as 
condições excepcionais de ingresso de profissionais de Saúde com dispensa de concurso público, estão 
abertas vagas para o ingresso no Aparelho do Estado, por um período de 15 dias a contar de 12 de Agosto de 
2021, para o provimento de 11 vagas nas Carreiras/Categorias abaixo descrita:

Carreira Categoria/Ocupação Nº de Vagas

Médico de Clínica Geral Médico de Clínica Geral de 2ª 2

Técnico Superior de Saúde N1
Farmacéutico A 1

Técnico de Laboratório A 1

Enfermeiro A 1

Técnico de Saúde
Técnico de Medicina Geral 3

Enfermeiro Geral 3

Total 11

1. Requisitos para a Candidatura:

a) Ser de Nacionalidade Moçambicana

b) Registo de Identificação tributária ( NUIT)
c) Ter idade supeiror a 18 anos;
d) Não ter sido aposentado ou Reformado;

2. A admissão a vaga é solicitada ao Exmo Senhor Administrador do Distrito de Tete, por meio de re-
querimento ( não carece dereconhecimento de assinatura instruido com os seguintes documentos:

a) Fotocόpia de BI ou certidão de Registo de Nascimento autenticada

b) Fotocopia de Certificado de Habilitações profissionais autenticada acompanhada pelo Certificado de
Ordem dos Médicos de Moçambique e de Ordem dos Enfermeiros de Moçambique para os candida-
tos a Médico de Clínica Geral e Enfermeiros;

c) Certidão de Registo Criminal;

d) Certidão de Aptidão Física e sanidade mental para o exercício de actividades;

e) Curriculum Vitae;

f) Declaração de Compromisso de Honra, comprovativa de não ter sido expulso, aposentado ou Refor-
mado no Aparelho de Estado;

g) Comprativo de inscrição ou cumprimento de serviço militar;

3. A selecção dos candidatos é feita mediante a avaliação curricular, ao abrigo do nº 3 do artigo 4 do
Decreto 11/2021 de 9 de Março, que aprova as condições ecxepcionais de ingresso de pessoal com
dispensa de concurso público de profissional de saúde.

4. O processo de candidatura deve dar entrada na Repartição de Recursos Humanos do Serviço Distri-
tal de Saúde Mulher Acção Social de Tete, sita no Bairro Chingodzi, Estrada N7.

Tete, aos 12 de Agosto de  2021
A DIRECTORA DISTRITAL

Regina André
Especialista de Saúde

Associação ActionAid Moçambique Phone: +258-843894827  
Rua Coronel Aurélio Benete Manave, Fax: +258-21-314346,
208 P.O.Box 2608  E-mail: admin.maputo@actionaid.org
Maputo  Website: www.mozambique.actionaid.org

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

 PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE EDUCAÇÃO 

Anúncio de Concurso 
A Direcção Provincial da Educação de Maputo recebeu financiamento de parceiros externos e cooperação que pretende aplicar parte destes fundos 
no pagamento elegível nos contratos de Empreitada de Obras para aquisição de material de escritório, informático e géneros alimentícios conforme o 

anúncio. Nestes termos, convida –se os potenciais concorrentes elegíveis a apresentar propostas fechadas para os concursos que abaixo se indicam:

ordem         Modalidade              Objecto Data e hora de 
entrega das 
propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Validade das 
propostas

Garantia 
provisória

1 Concurso Limitado 
nº 06/DPE/RAQ/
DRH/2021

Aquisição de quites de produtos alimentares 

de primeira necessidade para funcionários 

padecentes de doenças crónicas. 

08/09/2021 
10H 15Min

08/09/2021
10H 30Min

120 Dias 1.170.00Mt

2 Concurso Limitado 
nº 05/DPE/RAQ/
RTCI/2021

Aquisição de Equipamentos informático 08/09/2021
10H:15Min

08/09/2021
10H 30Min

120 Dias 3.100.00Mt

3 Concurso Limitado 
nº 07/DPE/RAQ/
DPGQ/2021

Aquisição de material de escritório e consumíveis. 08/09/2021
10H 15Min

08/09/2021
10H 30Min

120 Dias 52.000.00Mt

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso e adquirí-los pelo valor não restituível de 
1000,00Mt ( Mil meticais )que deverá ser depositado na conta nº 057076529001 BM titular: - DPE, agência de Matola, fundo não orçamentado, 

Endereço:

• Direcção Provincial da Educação de Maputo

• Av. Nelson Mandela, praça do Município, Talhão “C”, RAQ-1º andar, Cidade da Matola.

1. Para mais informações contactem a RAQ pelo nº Tel: 868834140 das 8h ás 15 e 30Min

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

Matola, Agosto de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)

8081
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Faz saber que nesta Secção correm termos processuais uns Autos de Acção Executiva para 
Pagamento de Quantia Certa, registados sob o nº 22/21/A, que o Banco Comercial e de 
Investimentos, com sede na Cidade de Maputo, Av. 25 de Setembro, número 4, representado 
pelos Advogados, Sr. Dr. Absalão Mapanze e Emanuel Nhanombe, move contra XIBO-
CONSTRUÇÃO, LDA, com sede na Av. da Namaacha, EN4, Cidade da Matola, JOÃO JOSÉ 
UAMUSSE, com domicílio no Q. nº 2, casa nº 9809, Bairro do Fomento, Cidade da Matola 
e MANUEL JOÃO UAMUSSE, com domicílio no Q. nº 2, casa nº 9809, Bairro do Fomento, 
Cidade da Matola, para o pagamento da dívida no valor de 18 428 193,55MT (dezoito 
milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, cento e noventa e três meticais e cinquenta e 
cinco centavos), foram penhorados:

Verba Única

Talhão número Z um barra F da parcela número três mil trezentos e setenta e nove barra 
AA do Foral da Matola, com área aproximada de mil quatrocentos vinte e quatro vírgula 
quinhentos e vinte e cinco metros quadrados, confrontando a partir de Sul, seguindo por 
Oeste e Norte, com talhões números Z um barra B barra dois, Z um barra C barra quatro, Z 
um barra E rua talhão número Z um barra G.
Mais se declara que neste prédio está implantado um imóvel composto por:

Rés-do-chão
l Uma garagem com área coberta de cinquenta e três metros quadrados e trezentos

setenta e cinco centímetros;
l Dois quartos com área coberta de noventa e três metros quadrados e trezentos

setenta e cinco centímetros;
l Três salas com área coberta de seis quadrados e setenta e oito decímetros;
l Um holl com área coberta de seis metros quadrados e três decímetros;
l Cozinha copa com área coberta de vinte metros quadrados e novecentos e cinquenta

decímetros;
l Três casas de banho com área coberta de dez metros quadrados e noventa e dois

decímetros;
l Uma varanda com área coberta de oito metros quadrados e dezasseis decímetros.

Primeiro andar
l Um salão de festas com área coberta de cinquenta e três metros quadrados e trezentos 

e setenta e cinco decímetros;
l Três quartos metros quadrados e trezentos e setenta e cinco decímetros;
l Um bar com área coberta de quinze metros quadrados e trinta e quatro;
l Três casas de banho com área coberta de vinte e três metros quadrados e setenta e

cinco decímetros;
l Uma sala com área coberta de sessenta e nove metros quadrados de um decímetro.

Dependência
l Uma casa de banho com área coberta de quatro metros quadrados e cinco decímetros;
l Uma churrasqueira com área coberta de quinze metros quadrados e oitenta e oito

decímetros;
l A área total do edifício é de quinhentos metros quadrados e sessenta e sete decímetros;
l Muro de vedação com o perímetro de cento cinquenta e quatro vírgula metros

quadrados e noventa e oito decímetros;

- Este prédio acha-se inscrito provisoriamente por falta de título a partir do dia dezoito de
Novembro de dois mil e vinte, sob o número onze mil oitocentos e sessenta e cinco, a folhas
seis do livro “G” barra vinte e três a favor de João José Uamusse, solteiro, maior, residente
no bairro do Fomento, Rua da Guiné, casa número nove mil, oitocentos e nove, quarteirão
dois.
- Sobre o mesmo incidem os seguintes encargos:
- Hipoteca inscrita provisoriamente por natureza a partir do dia dezoito de Novembro de
dois mil e vinte, sob o número mil, quatrocentos e noventa e dois a folhas oitenta e cinco
do livro “C” traço onze a favor do BCI-Banco Comercial e de Investimentos, SA, com sede
na Av. Vinte e Cinco de Setembro, número quatro, Cidade de Maputo, constituída por João
José Uamusse, solteiro, maior, residente no bairro do Fomento, Rua da Guiné, casa número
nove mil, oitocentos e nove, quarteirão dois, para garantia do bom e pontual cumprimento
das obrigações de João José Uamusse e Xibo Construções, Limitada, com sede na
Avenida da Namaacha, Estrada Nacional Número Quatro, Cidade da Matola, decorrentes de
todas e quaisquer operações bancárias concedidas e/ou que, no futuro, lhes vierem a ser
concedidas, em conjunto e ou isoladamente, pelo BCI, nomeadamente, não se limitando a
mútuos locações financeiras, aberturas de créditos, emissão de garantias bancárias, fianças
e avales de qualquer natureza, até ao montante de catorze milhões quinhentos mil meticais,
incluindo respectivos juros a taxa máxima de trinta por cento ao ano, acrescida da sobretaxa
de mora até quatro por cento ao ano e despesas para efeitos de mora, até quatro por cento ao
ano e despesas para efeitos de constituição e registo, calculadas a taxa legalmente em vigor
no momento do acto, honorários de Advogados, solicitadores e de Procuradores, fixados
até ao máximo de dez por cento do valor em dívida e despesas judiciais e ou extrajudiciais
fixados até ao máximo de seis por cento sobre o valor que se mostrar em dívida.
- O domínio directo a favor do Conselho Municipal da Matola, sem o pagamento da taxa
anual.

Desta forma, são citados os credores desconhecidos para procederem à reclamação dos 
seus créditos no prazo de 10 (dez) dias, contados da segunda e última publicação deste 
anúncio, finda a dilação de 20 (vinte) dias.

Matola, aos onze de Agosto de dois mil e vinte e um

Verifiquei
O Escrivão de Direito

Alfredo César Bila

O Juiz de Direito
Dr. Domingos Samuel

8089

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Citando Credores Desconhecidos
Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judical da Cidade de 

Maputo correm éditos de 20 (vinte) dias, contados da segunda e última 

publicação deste anúncio, citando os credores desconhecidos dos 

executados: NILESH KUMAR BHANGWANJI THANKI e JYOTI NILESH 
THANKI, para no prazo de 10 (dez) dias, posteriores àqueles dos éditos 

reclamarem, querendo, o pagamento dos seus créditos pelo produto dos 

bens penhorados, nos Autos de Execução Ordinária 308/2017-I, que 

lhes move a exequente: BCI-BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, 
SA, sobre que tenham garantia real, designadamente:

Verba Única

Prédio Urbano, descrito na Conservatória dos Registos e Notariado da 

Maxixe, sob o nº 273 a fls. 141, do livro B/1, composto pelas seguintes 
fracções autónomas:

Fracção Autónoma “A”

Constituída pelo R/C, direito, destinada a comércio, com uma loja, dois 

armazéns, um wc, a favor de Nilesh Kumar Bhagwanji Thanki.

Fracção Autónoma “B”

Constituída pelo R/C, esquerdo, destinada a comércio, com uma loja, dois 

armazéns, um wc, a favor de Nilesh Kumar Bhagwanji Thanki.

Fracção Autónoma “C”

Constituída pelo Primeiro andar direito, contendo um apartamento T3, 

destinado a habitação, com duas varandas, três quartos, sendo um suite, 

uma sala, um wc, um arrumo, uma cozinha e uma copa, a favor de   Nilesh 
Kumar Bhagwanji Thanki.

Fracção Autónoma “D”

Constituída pelo Primeiro andar esquardo, contendo um apartamento 

T3, destinado a habitação, com duas varandas, três quartos, sendo um 

suite, uma sala, um wc, um arrumo, uma cozinha e uma copa, a favor de   

Nilesh Kumar Bhagwanji Thanki.

Fracção Autónoma “E”

Constituída pelo segundo andar direito, contendo um apartamento T2, 

destinado a habitação, com uma sala, uma cozinha, duas varandas, dois 

quartos, um wc e um arrumo, a favor de Nilesh Kumar Bhagwanji 
Thanki.

Fracção Autónoma “F”

Constituída pelo segundo andar esquerdo, contendo um apartamento 

T2, destinado a habitação, com uma sala, uma cozinha, duas varandas, 

dois quartos, um wc e um arrumo, a favor de Nilesh Kumar Bhagwanji 
Thanki.

Todas com hipoteca a favor do exequente BCI- BANCO COMERCIAL E DE 
INVESTIMENTOS, SA, a fls. 124 verso a 125, sob o número 623 do livro 
F/01.

Maputo, aos 6 de Julho de 2021

O Escrivão de Direito

Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito 

Nilza Neemias Covane
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
-----------

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO 
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AVISO
1. Avisa-se ao público que o Regime Jurídico Simplificado do Licenciamento para o

Exercício de Actividade Económicas, aprovado pelo Decreto Nº39/2017, de 28
de Julho, introduz a figura de Mera Comunicação Prévia, cuja sua emissão está
isenta de pagamento de taxas.

De salientar que o regulamento estabelece o prazo de um dia para a instituição
emitir a respectiva licença, cujas  actividades abrangidas são as seguintes:
• Comércio a retalho de artigos de livraria e papelaria, encadernação, artigos

de escritório,  incluído material de desenho e pintura, material escolar,
excluído mobiliário e máquinas em estabelecimentos não especializados;

• Comércio a retalho de artigos de desporto, campismo e lazer, em
estabelecimentos especializados;

• Comércio a retalho de tecidos, modas e confecções, artigos de vestuário
para homens, senhoras e crianças, bijuterias, louças,  peúgas, cortinados e
seus acessórios em estabelecimentos não especilaizados;

• Comércio a retalho de sapataria, calçado em estabelecimentos não
especializados.

• Serviços Jurídicos;
• Contabilidade e Auditoria;
• Actividades das Sedes Sociais;
• Actividades de Consultoria para os Negócios;
• Prestação de Serviços de Arquitectura;
• Prestação de Serviços de Engenharia e Técnicas Afins;
• Outras Actividades de Serviços Pessoais n.e ( não especificados);
• Actividades de Decoração e Animação de Eventos;
• Serviços de Fotocópia;
• Actividades de Tradutores e Intérpretes

2. Para a instrução do processo de licenciamento  das actividades abrangidas são
necessarios os seguintes requisitos: (i) B.I, carta de condução ou cartão do eleitor,
(ii) cópia do passaporte com visto de negócios para estrangeiros, (iii) Reserva
de nome, (iv) NUIT. E, as exigências adicionais, os requerentes devem denunciar
através dos contactos 823112453 (Linha Verde), 823828690, 849497339 e
824614010, 845826709 respectivamente.

Caro cidadão! Adira este regime de licenciamento, criando emprego e auto 
emprego e consequentemente o desenvolvimento socio-económico do País.

Maputo, 17 de Agosto de 2021
O Director Executivo

Ilegível
8085

CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ADITAMENTO AO ANÚNCIO DE CONCURSO

Em aditamento ao Anúncio dos Concursos publicado no dia 10 de Agosto corrente, informa-se que 
o Concurso OM-73/CMM/DMIU/W/21- Empreitada para Manutenção Periódica das Ruas da 

Cidade de Maputo, incluí nos lotes 12 e 13, a manutenção das avenidas Guerra Popular e Julius
Nyerere. Uma vez que se pretende priorizar as intervenções nestas duas vias estruturantes, dada
a sua importância e face ao estado avançado de degradação, as respectivas propostas deverão ser
apresentadas em separado. 

Conselho Municipal de Maputo
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município
Caixa Postal 251, Maputo - Telefone: +258 (21) 356135

Email: promaputo.aquisicoes@gmail.com
A UGEA

8101

MUNICÍPIO DE MAPUTO
---------

CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE DESCENTRALIZAÇÃO, BOA GOVERNAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

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

De acordo com o Despacho de 5 de Agosto 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, nos termos abaixo indicados:

N/O  Unidade Orgânica Actividade
Nº de 

Vagas

1 KaMpfumu
Capinagem, Varredura, Limpeza e Remoção de lixeiras 
informais, Limpeza nas valas de drenagem

125

Requisitos

a) Nacionalidade Moçambicana;
b) Registo de Identificação Tributária;
c) Idade Igual ou superior a 18 anos;
d) Sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que vai exercer na

Administração Pública;
e) Habilitações literárias mínimas do segundo grau de nível primário do Sistema

Nacional de Educação ou equivalente;

2. A admisão ao concurso é solicitada a Sua Excelência o Presidente do Conselho
Municipal, por meio de requerimento com assinatura reconhecida, cuja minuta encontra-
se afixada na vitrina do Distrito Municipal KaMpfumu, acompanhado de Curriculum Vitae
e os documentos seguintes:

a) Fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Bilhete de Identidade;

b) Fotocópia autenticada do Certificado de Habilitações Literárias;

c) Certidão de Registo Criminal;

d) NUIT;

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

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

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

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

Maputo,  Agosto de 2021

A Vereadora

Ilegível
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES 

CONCURSO PÚBLICO
EMPREITADA PARA A MANUTENÇÃO DE ROTINA DE ESTRADAS TERRAPLANADAS NA PROVÍNCIA DE NAMPULA 

(Acampamento de Imala)
Concurso No10/ANE-NP/TPL/MR/SA/2021

1. O Governo de Moçambique financia as obras de Manutenção de Rotina de Estradas na Província de Nampula – Acampamento de 
Imala; cujo concurso será regido por procedimentos do GOM aprovados pelo Decreto No 05/2016 de 08 de Março, que regula a 
contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado. O concurso é público 
e é aberto a todas as empresas nacionais e estrangeiras elegíveis e detentoras de Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas de, no 
mínimo, 5ª Classe, Categoria III, subcategorias 1,4,5,6,7,8,9 e 10. 

2. A Delegação Províncial da Administração Nacional de Estradas, I.P de Nampula (DPANE-NPL) solicita propostas seladas para 
os referidos trabalhos, sendo que, os documentos de concurso poderão ser adquiridos a partir do dia 20 de Agosto de 2021 no 
seguinte endereço:

Administração Nacional de Estradas, I.P
Delegação Provincial de Nampula,
 Estrada de Angoche R686,
Muahivire Expansão
Tel: 82 324 272 0; Fax: 26 212 062,
Nampula - Moçambique

mediante o pagamento de uma quantia não reembolsável de 2.500,00 Mt (Dois mil e quinhentos meticais), ou equivalente em 
moeda livremente convertível, apresentando o respectivo talão de depósito da conta: ANE-Delegação Provincial de Nampula, 
Banco Millenium BIM-11834098. Os concorrentes interessados poderão obter informação adicional através do mesmo endereço. 

3. A visita conjunta aos locais das obras é facultativa deverá ser realizada pelos concorrentes no dia 27 de Agosto de 2021, com 
concentração pelas 09:00H, no Cruz.N1/R698 (Nacavala).

4. A reunião de pré-concurso dos concorrentes será no dia 26 de Agosto de 2021, pelas 09:00H na Sala de reuniões da ANE,I.P – 
Delegação de Nampula.

5. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias após a data de abertura e deverão ser acompanhadas de uma 
Garantia Provisória no valor de 150.000,00 MT (Cento e cinquenta mil meticais) com validade de 150 dias, devendo ser 
dirigidas a ANE,IP-Delegação Provincial de Nampula. 

6. As propostas deverão ser entregues no endereço acima citado até as 10:00 horas do dia 15 de Setembro de 2021, e às 10h:15H 
proceder-se-á o acto de abertura na Sala de Reuniões da Delegação na presença dos representantes das firmas que desejarem 
assistir ao acto.

7. A ANE, I.P-Delegação Provincial de Nampula, reserva-se no direito de não adjudicar a concorrentes com contratos em vigência.

8. A reunião de posicionamento dos concorrentes será no dia 05 de Outubro de 2021, pelas 09:00H na Sala de reuniões da ANE,I.P 
– Delegação de Nampula

Nampula, Agosto de 2021
Repartição de Aquisições 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DE SAÚDE DA CIDADE
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO INFULENE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE LANCAMENTO DE CONCURSOS
O Hospital Psiquiátrico do Infulene (HPI), sita na Av. de Moçambique, Km 10, Bairro do Zimpeto, Distrito 
Urbano KaMubukwane, Cidade de Maputo convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas 
para o fornecimento de:

Nº Número Modalidade Objecto Data e Hora 
de entrega

Abertura Caução 
Provisória

01 58L001341/
CL. Nº12/
HPI/UGEA/21

Concurso 
Limitado

Fornecimento de 
roupa de doente 

30/8/2021         
8.30 horas

30/8/2021      
8.45 horas Não requerida

02 58L001341/

CL. Nº09/

HPI/UGEA/21

Concurso 

Limitado

Fornecimento 
de produtos 
alimentares (pão)

30/8/2021
9.45 horas

30/8/2021
10.00 horas

Não requerida

1. 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.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso
ou levantá-los,na UGEA do Hospital Psiquiátrico do Infulene, pela importância de 1.000,00MT (mil, 
meticais), não reembolsáveis, para cada concurso, a ser previamente depositada no Barclays, conta nº
0011110000049, em nome da DSCM – HOSPITAL GERAL DO INFULENE – RECEITA CONSIGNADA

3. Os interessados deverão apresentar as propostas no prazo de 12 dias, contados a partir da data da
última publicação.

4. O prazo de validade das propostas será de 120 dias.

5. Os concursos estão abertos só e somente para concorrentes inscritos na UFSA.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas em sessão pública.

7. Anúcio de Posicionamento será no dia 3/9/2021 no mesmo endereço, horário ver no documento do
concurso.

Endereço: Hospital Psiquiátrico do Infulene - UGEA, Av. de Moçambique, Km-10, Bairro do Zimpeto,          
Distrito Urbano KaMubukwane Cidade de Maputo.

Maputo, aos 19 de Agosto de 2021

A Directora do Hospital

(Ilegível)

Gabinete do Director-Geral
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
CONCURSO Nº 128/SEMAS-ANE, IP/312.2/2021

1. A Administração Nacional de Estradas, I.P. (ANE, I.P.) convida empresas nacionais ou estrangeiras,
interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para a
execução de Obras de Manutenção Periódica da Estrada N1 entre Rio Save, Muxúnguè e Inchope
(30Km) na Província de Sofala.

2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas de 7ª Classe, Categorias 
II e III e Subcategorias 1ª, 4ª e 5ª para a Categoria II, e Subcategorias 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª e 10ª para Categoria
III.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar gratuitamente ou adquirir o
Documento de Concurso, no endereço abaixo indicado, a partir do dia 20 de Agosto de 2021. A aquisição
do documento de concurso é contra o depósito da importância não reembolsável de 5.000,00MZM (Cinco
mil meticais), na conta bancária n° 66 153 128, NIB: 000 100 000 006 615 312 857 (MZM), Millennium
Bim, titular: Administração Nacional de Estradas (ANE).

Administração Nacional de Estradas, I.P.
Gabinete do Director-Geral
Av. de Moçambique, n.º 1225

Tel.: +258-21-476163/7
Maputo - Moçambique

4. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias após a data de abertura e devem ser
acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 3.500.000,00MZM (três milhões e quinhentos
mil de meticais) válida por um período de 120 dias.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no Nº 3 até às 10.00 horas do dia 13 de
Setembro de 2021, e serão abertas em sessão pública, na Sala de Conferências da ANE às 10.15 horas
do mesmo dia.

6. A visita ao local das obras será realizada no dia  26 de Agosto de 2021, pelas 9.00 horas e a concentração
será na Estrada N1, na Ponte sobre o Rio Save.

7. A reunião pré-concurso lugar nas Instalações da ANE, IP em Maputo, Sala de Conferências, no dia 30 de
Agosto de 2021, pelas 10.00 horas.

8. O anúncio de posicionamento dos concorrentes, terá lugar às 10.00 horas do dia 23 de Setembro de 2021,
na Sala de Conferências, nas instalações da ANE, I.P., Av. de Moçambique, n.º 1225 - Maputo.

9. Os concurso é público e 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 18 de Agosto de 2021

A Entidade Competente

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
Departamento de Aquisições 

SOLICITACÃO DE MANIFESTAÇÃO DE EXPRESSÃO DE INTERESSE

CONCURSO N° 127/SEPRO - ANE, IP/352/2021

Serviços de Consultoria para Elaboração do Ante -Projecto e Fiscalização das Obras de Construção da Ponte Sobre o Rio Save e 
dos Respectivos Acessos no Distrito de Massagena. na Província de Gaza

1. No âmbito do Programa de Reconstrução e Melhoramento de Infra-Estruturas de transporte rodoviário, a Administração Nacional 
de Estradas, IP (ANE, IP) pretende contratar uma Empresa de Consultoria para a Elaboração do Ante -Projecto e Fiscalização das
Obras de Construção da Ponte Sobre o Rio Save e dos Respectivos Acessos, no Distrito de Massangena, na Província de Gaza.

2. As obras para as quais estes serviços são requeridos visam, melhorar a transitabilidade de pessoas e bens, incrementando a mobilidade 
e segurança dos utentes das estradas proporcionando benefícios múltiplos para os sectores de agricultura, piscicultura e turismo, 
contribuindo para o crescimento da economia do País.

3. Neste contexto, a ANE, IP convida Empresas de Consultoria Nacionais elegíveis, a manifestarem interesse em levar a cabo os Serviços 
acima mencionados. Os Consultores interessados deverão fornecer informações indicando que são qualificados para o fornecimento 
destes serviços através de brochuras, descrição de tarefas similares, disponibilidade de pessoal apropriado etc. 

4. A manifestação de interesse deve ser curta (não mais de 30 páginas), descrevendo a experiência, habilidades e as competências do
concorrente para a execução desta consultoria de forma clara e sucinta. 

5. A avaliação das manifestações de interesse será baseada nos seguintes requisitos: 

• Experiência geral e particular do Consultor nos últimos dez (10) anos para a execução dos

serviços requeridos (75%);
• Experiência de trabalho em circunstâncias similares e na região e nos países em 

Desenvolvimento (10%);
• Qualidade de pessoal disponível em realizar trabalhos similares (15%).

6. Os Consultores Nacionais poderão se associar entre si ou com Empresas Estrangeiras com intuito de reforçar a sua qualificação 
técnica atendendo ao objecto do concurso.

7. As Empresas s /ou Consórcios melhores qualificados serão selecionadas para a lista curta e posteriormente convidadas   para 
submeterem as propostas técnicas e financeiras. O Concorrente, será selecionado com base na qualidade e no preço.

8. Os interessados, deverão submeter as propostas de manifestação de interesse, fisicamente ou de forma electrónica nos endereços 
abaixo indicados, até às 10.15 horas do dia 3 de Setembro de  2021.  O envelope de submissão deverá indicar claramente
“Concurso N.º127/SEPRO-ANE,  IP/352/2021- Manifestação de Expressão de Interesse para a Elaboração do Ante - Projecto 
e      Fiscalização das Obras de Construção da Ponte Sobre o Rio Save e dos Respectivos Acessos, no   Distrito de Massangena, 
na Província de Gaza.”

Administração Nacional de Estradas - ANE, IP
Gabinete do Director Geral 

Avenida de Moçambique, n.º 1225
C.P. No 1439, Maputo, Moçambique 

Tel.: +258 21 476 163/7               
Fax: +258 21 477 235

E-mail: pontemassagena.dea@gmail.com

9. O concurso é público e 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.

Pela Entidade Contratante

Maputo, Agosto de 2021

Faz-se saber que nesta Secção e Cartório deste Tribunal correm éditos de 30 
(trinta) dias a contar da afixação deste Edital, citando a ré SB HOLDINGS AND 
INVESTIMENTS (PTY), LDA, representada pelo Sr. Bruno Mendes e contactável 
pelo n.º 84-6138998/7259605, residente na cidade de Maputo, Bairro da Coop, 
Rua de Base N’tchinga, n.º 152, PH4, flat 2, 2.º andar, actualmente em parte incer-
ta, sem mais dados da sua identificação, para no prazo legal de 20 (vinte) dias, 
findos os éditos, a partir da data da publicação do segundo número do presente 
anúncio, contestar, querendo, os Autos de Acção Declarativa de Condenação 
com Processo Ordinário sob o n.º 09/21/C, que por este tribunal lhe move a 
autora SD ENERGY AND TRADING (PTY), LDA, pelos fundamentos constantes 
na petição inicial, cujo duplicado da mesma se encontra à disposição neste Car-
tório, onde poderá ser solicitado em qualquer dia útil, dentro das horas normais 
de expediente, advertindo-se-lhe que à falta de contestação importa o prossegui-
mento dos autos até final à sua revelia, nos termos conjugados dos artigos 480, 
483 e 484 n.º 1, alínea a) todos do CPC.

Mais notifica-se a ré para no prazo de 5 (cinco) dias constituir mandatário ju-
dicial na área de jurisdição deste Tribunal ou nela indicar domicílio no qual irá 
receber as notificações, considerando-se estas feitas com entrada dos autos no 
Cartório, nos termos do srt 255.º, n.º 1 do CPC.

Matola, aos onze de Agosto de dois mil e vinte e um

O Escrivão de Direito
Hermenegildo da Luz Canda

Verifiquei
O Juiz de Direito

Salomão Paulo Manhiça
8015

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9.ª Secção

ANÚNCIO
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUSIÇÃO 

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
1. O Instituto Nacional de Saúde (INS) convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras interessadas 

a apresentarem propostas fechadas, para os seguintes concursos:

Nº de
Concurso

Objecto
Data e hora 

para entrega 
das propostas

Data e hora 
para abertura 
das propostas

Garantia 
provisória

(em meticais)

58A000305/Concurso 
Limitado N˚58/COAG/

UGEA/INS/2021

Contratação de Serviços de Aluguer de 
Viaturas de 15 Lugares para a Delega-
ção Provincial do INS de Nampula

01/09/2021
09:00H

01/09/2021
09:15H

Não Aplicável

58A000305/Concurso 
Limitado N˚54/COAG/

UGEA/INS/2021

Aquisição de Equipamento Fonográfi-
co, Material e equipamento Informático 
para a Delegação Provincial do INS de 
Nampula

01/09/2021
10:45H

01/09/2021
11:00H

Não Aplicável

58A000305/Concurso 
Limitado N˚56/COAG/

UGEA/INS/2021

Contratação de Serviços de Manuten-
ção de Viaturas para a Delegação Pro-
vincial do INS de Nampula

01/09/2021
13:15H

01/09/2021
13:30H

Não Aplicável

58A000305/Concurso de 
Pequena Dimensão N˚02/

COAG/UGEA/INS/2021

Aquisição de Material e Consumível de 
Escritório para a Delegação Provincial 
do INS de Nampula

01/09/2021
12:00H

01/09/2021
12:15H Não Aplicável

58A000305/Concurso 
Limitado N˚59/COAG/

UGEA/INS/2021

Aquisição de Combustível para a Dele-
gação Provincial do INS de Nampula

01/09/2021
14:30H

01/09/2021
14:45H Não Aplicável

58A000305/Concurso 
Limitado N˚57/COAG/

UGEA/INS/2021

Aquisição de Equipamento de Protec-
ção Individual e Consumíveis de Labo-
ratório de Saúde para a Delegação Pro-
vincial do INS de Nampula

01/09/2021
08:00H

01/09/2021
08:15H

Não Aplicável

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os Documentos do Concurso ou
levantá-los no endereço indicado no número 3 deste anúncio pela importância não reembolsável de 1.000,00 MT
(Mil meticais). O pagamento deverá ser feito em depósito directo no Banco de Moçambique (conta: PROJECTOS DE
PESQUISA DE VACINAS PRÉ Nº 004403513002).

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, na data e hora estabelecida neste anúncio e serão abertas

em sessão pública, na mesmo endereço, na presença dos Concorrentes que desejarem comparecer.

Delegação Provincial do Instituto Nacional de Saúde de Nampula 
Sita na Av. FPLM Nr°104, Bairro de Muahivire, Cidade de Nampula

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

Maputo Província, Agosto de 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível)

8100 8100

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUSIÇÃO 

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
1. O Instituto Nacional de Saúde (INS) convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras interessadas a

apresentarem propostas fechadas, para os seguintes concursos:

Nº de
Concurso

Objecto
Data e hora para 

entrega das 
propostas

Data e hora para 
abertura das 

propostas

Garantia 
provisória

(em meticais)

58A000305/CP N˚ 30/
MOCA/UGEA/INS/2021

Aquisição de Consumíveis, Reagentes 
e Equipamentos de Laboratório

10/09/2021
10:00H

10/09/2021
10:15H

Não Aplicável

58A000305/CL/N.º62/
BICMINS e OMS-SARS-

CoV-2/UGEA/2021

Aquisição de Duas Geleiras para Labo-
ratório de Saúde 

30/08/2021
10:00H

30/08/2021
10:15H

Não Aplicável

CL 46/2021/ Fundos 
Externos do INS/UGEA/INS

Fornecimento de recargas de telefonia 
móvel e modens para o CISPOC

   31/08/2021
09:30H

   31/08/2021
09:45H Não Aplicável

58A000305/CL 37/2021/ 
Fundos Externos do INS /

UGEA/INS

Fornecimento de equipamento infor-
mático, Barcodes scanners, telefones e 
Tablets para o CISPOC

   31/08/2021
10:30H

   31/08/2021
10:45H Não Aplicável

58A000305/CL 47/2021/ 
Fundos Externos do INS /

UGEA/INS

Contratação de Serviços de manuten-
ção de extintores da Delegação do INS 
na Cidade de Maputo

   31/08/2021
11:30H

   31/08/2021
11:45H Não Aplicável

58A000305/CL 36/2021/ 
Fundos Externos do INS /

UGEA/INS

Contratação de Serviços de manuten-
ção de equipamento do laboratório da 
Delegação do INS na Cidade de Maputo

   31/08/2021
14:30H

   31/08/2021
14:45H Não Aplicável

58A000305/CP 32/2021/ 
Fundos Externos do INS/

UGEA/INS

Fornecimento de material de laborató-
rio e equipamento de protecção indivi-
dual para Delegação do INS na Cidade 
de Maputo 

   09/09/2021
09:30H

   09/09/2021
09:45H Não Aplicável

58A000305/CL/N.º63/
COAG/RAMMPS-2/

UGEA/2021

Aquisição de Equipamento de Protec-
ção Individual para o INS

   31/08/2021
08:00H

   31/08/2021
08:15H

Não Aplicável

58A000305/CL/N.º53/OE. 
F.Externos/UGEA/2021

Aquisição de Equipamento, Material 
informático e de Comunicação 

   01/09/2021
14:30H

   01/09/2021
14:45H Não Aplicável

58A000305/CL Nr 39/O.E/
INS/2021- 

Contratação de Serviços de Segurança 
Electrónica de Viaturas

   06/09/2021
11:00H

   06/09/2021
11:15H

Não Aplicável

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os Documentos do Concurso ou levantá-los no
endereço indicado no número 3 deste anúncio pela importância não reembolsável de 1.000,00 MT (Mil meticais). O pagamento 
deverá ser feito em depósito directo no Banco de Moçambique (conta: PROJECTOS DE PESQUISA DE VACINAS PRÉ Nº 
004403513002). 

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, na data e hora estabelecida neste anúncio e serão abertas em sessão

pública, na mesmo endereço, na presença dos Concorrentes que desejarem comparecer.

Instituto Nacional de Saúde
Estrada Nacional n°1, Parcela 3943, Distrito de Marracuene

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

Maputo Província, Agosto de 2021
A Autoridade Competente

(Ilegível)

Sexta-feira, dia 20/08/2021 
Província de Nampula 
Das 05:00 às 06:00 horas, devendo afectar a Cidade Baixa, 

Cidade Alta, a Zona Industrial II (Petromoc, BP, Cicomo) e 

CFM. 

Sábado, dia 21/08/2021 
Cidade de Maputo 
Das 06:00 às 08:00 horas, devendo afectar os Bairros da 

Sommerschield, Polana Caniço A e B, Coop, Malhangale-

ne, Maxaquene C e D. 

Domingo, dia 22/08/2021 
Cidade de Maputo 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Bairros Polana 

Caniço A, Polana Cimento, de Urbanização e Mavalane. 

Província de Maputo 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar a Vila da Manhi-

ca, os Bairros Cambeve, Macandzene, Vundissa e o Posto 

Administrativo de Maluana. 

Província de Manica 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar a Vila de Catanti-

ca, as Localidades de Serra Shoa e Honde, e o povoado de 

Chuala, os Bairros 25 de Setembro, Machipanda, Chimoio, 

Manica, Nyunsi, Bandula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Militar e 7 de 

Abril na Vila de Messica. 

Província de Sofala 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Distritos de 

Gorongosa, Muanza e os Postos Administrativo de Púngue 

Sul e Savane, os Bairros Samora Machel, Massamba, Mu-

chatazina, Bambu, Chipangara, Inhamudima, Parte dos 

Bairros da Ponta Gea, Palmeiras I e II, Macharote, Esturrro 

e Matacuene. 

DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Província de Zambézia 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar os Distritos de 

Nicoadala, Namacurra, Maganja da Costa e Pebane. 

Província de Niassa 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar os Distritos de 

Ngauma, Mandimba e Zona fronteiriça da República de 

Malawi. 

Província de Nampula 
Das 05:00 às 06:00 horas, devendo afectar Cidade Baixa, Ci-

dade Alta, a Zona Industrial II (Petromoc, BP, Cicomo) e 

CFM. 

Segunda-feira, dia 23/08/2021 
Província de Maputo 
Das 15:00 às 17:00 horas, devendo afectar a Vila da Manhi-

ca, os Povoados de Palmeira e Maragra, os Bairros Macand-

zene, Vundissa, Cambeve, Maciana, Ribagua, Chibututuine, 

Madzule, Tsatse, Chicunguluine e Balucuene, a Localidade 

de Munguine e o Posto Adminiostrativo de Maluana. 

Quarta-feira, dia 25/08/2021 
Cidade de Maputo 
Das 15:00 às 17:00 horas, devendo afectar os Bairros da 

Sommerchield, Polana Caniço A e B, Coop, Malhangalene e 

Maxaquene C e D. 

Para efeitos de precaução todas as instalações deverão ser 

consideradas como estando permanentemente em tensão. 

Pelos transtornos que esta situação poderá criar aos consu-

midores das zonas acima indicadas, assim como para o pú-

blico em geral a EDM endereça sinceras desculpas. 

COMUNICADO 
A Electricidade de Moçambique, E. P., informa aos seus estimados clientes e ao público em geral 
que, no âmbito da Manutenção Preventiva e Correctiva das infra-estruturas eléctricas, haverá inter-
rupção no fornecimento de energia eléctrica nos próximos dias 20, 21, 22, 23 e 25 de Agosto do cor-
rente ano, nos seguintes horários e locais: 

Maputo, 19 de Agosto de 2021 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE MEMBA

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

AVISO 
De acordo com o despacho de 11/08/2021 do Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito 
de Memba ao abrigo dos números 2 e 3  do Artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes 
do Estado, aprovado pela Lei n° 10/2017, de 1 de Agosto, conjugado com o decreto n° 11/2021 
de 9 de Março, que aprova as condições excepcionais de ingresso de pessoal, com dispensa de 
concurso publico esta aberta vaga para o ingresso no aparelho do Estado por período de 05 dias 
a contar da data da fixação do presente aviso para o preenchimento de 01 vaga de profissional 
de saúde, na carreira de Médico de Clinica Geral a ser colocado em uma das Unidades Sanitárias 
do Distrito de Memba.  

N° Ordem Categoria/ Ocupação N° de Vagas 

01 Médico de Clinica Geral 01

1. Requisitos:
a) Nacionalidade Moçambicana;

b) Registro de Identificação Tributária;
c) Idade igual ou superior a 18 anos;

d) Não ter sido aposentado ou reformado

e) Requerimento dirigido ao Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito de Memba,
reconhecido pelo notário;

f) Curriculum Vitae

g) Copia de B.I autenticado/ou Certidão Narrativa completa de nascimento;
h) Certificado de habilitação literárias, autenticado;
i) Certidão de registro criminal;

j) Certidão de aptidão física e mental para exercício da actividade
k) Comprovativo de inscrição ou cumprimento do serviço militar;

l) Um documento que comprove a sua inscrição na Ordem dos Médicos de Moçambique.

Os processos de candidatura deverão dar entrada no Serviço Distrital de Saúde Mulher e Acção 

Social de Memba, Repartição dos Recursos Humanos no horário normal de expediente até ao 
último dia do prazo fixado.

Memba, Agosto de 2021
        O DIRECTOR DISTRITAL 

AGOSTINHO GABRIEL ABÍLIO MACUENDA
(Técnico Superior de Saúde N1)

Acesse https://t.me/Novojornal
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ANÚNCIO DE VAGA

A GLIMO INVESTIMENTS pretende recrutar 
uma SECRETÁRIA EXECUTIVA, com dois anos de 
experiência e 2 SUPERVISORES com experiência 
mínima de 3 anos. Poderão enviar as candidaturas 
para o email: idilsonlaurindo53@gmail.com 

Contacto: 840117332
8103

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE 

MANICA

ANÚNCIO DE CONCURSO 
LIMITADO

Concurso N.º 017G000141/CL/09/2021

O Tribunal Judicial da Província de Manica 

convida aos interessados a apresentarem 

propostas fechadas para prestação de ser-

viços de:

 Fornecimento de Agendas Personali-

zadas para o Ano 2022

Os concorrentes interessados poderão 

obter mais informações, examinar os do-

cumentos de concurso ou levantá-los 

no Gabinete da UGEA pela importância 

não reembolsável de 500,00MT (qui-

nhentos meticais), a depositar na conta 

244176258- BIM.

 O período de validade das propostas será 

de 90 dias, a contar da data-final da sua 
entrega.

 As propostas deverão ser entregues no 

endereço abaixo até dia 10 de Setembro 

de 2021, pelas 9.00 horas e serão aber-

tas na mesma data e endereço, em sessão 

pública às 10.00 horas, na presença dos 

concorrentes que desejarem comparecer.

O concurso será regido pelo Regulamento 

de Contratação de Empreitada de Obras 

Públicas, Fornecimento de Bens e Presta-

ção de Serviços ao Estado, aprovado pelo 

Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Endereço: Tribunal Judicial da Província 

de Manica, Av. 25 de Setembro, nº 700,                   

1º andar, Telefax 25122428.

Chimoio, aos 18 de Agosto de 2021

(Assinatura Ilegível)
87

MINISTĖRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MANICA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
A Delegação Provincial do Instituto Nacional de Segurança Social de Manica convida pessoas singulares e/ou colectivas, interessadas e que reúnam requisitos de 
elegibilidade a apresentarem propostas seladas para os concursos abaixo indicados:

Nº e Modalidade de 
Concurso

Objecto de Concurso
Alvará compa-

tível

Entrega das 
Propostas financei-

ras e documentos de 
Qualificação

Abertura das Propostas

Data-final Hora Data Horas
Concurso por Ajuste 

Directo Nº34/ INSS/DPM/

UGEA/2021

 Arrendamento de instalações para funcionamento 
do INSS no Distrito de Mossurize

Năo exigível 8/9/2021 9.30 horas
8/9/2021 10.00 horas

Concurso Limitado Nº 35 
/CL /INSS/DPM/UGEA/2021

Fornecimento e montagem de reclames luminosos, 
placas de identificação dos sectores, quadros de or-
namentação, fornecimento e montagem de material 
do sistema televisivo e diversos 

Compatível 
ao Objecto de 
Contratação

9/9/2021 9.30 horas 9/9/2021 10.00 horas

1. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias para o Concurso Limitado.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos dos concursos no endereço abaixo indicado, no horário

das 8.00 até às 14.00 horas.
3. Os cadernos de encargo estarão à venda nos valores correspondentes a 1000,00MT, não reembolsáveis, a ser depositado na conta Nº 7369091 (BIM) – INSS

Administração.
4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que desejarem comparecer a sessão. Não serão permitidas 

propostas electrónicas e as entregues após o prazo-limite serão rejeitadas.
5. As propostas financeiras para o Concurso Nº 34,  o interessado deverá reunir os seguintes documentos: Registo Predial do imóvel ou documento do título

de propriedade, NUIT, Bilhete de identificação e certidão do Tribunal Judicial e em relação ao Concurso nº35, deverão estar acompanhadas pelos seguintes
documentos autenticados: Alvará, Cadastro Único, Certidões de Quitação das Finanças, do INSS, do Instituto Nacional de Estatística e do Tribunal Judicial.

6. Os concursos serão regidos pelos termos dos artigos 41 e 42 ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
• Local e endereço para esclarecimentos:

INSS Delegação Provincial de Manica, Rua dos Operários, n.º 807, 1º andar, C.P Nº74
Tel: 823063427/843142474, Fax: 251 22084,

Chimoio, aos 16 de Agosto de 2021
A Autoridade Competente

(Ass. Ilegível)
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A E & N Mozambique, Lda pretende recrutar para o 
seu quadro de pessoal um Capitão-Mestre para rebo-
cador na província da Zambézia,  distrito de Pebane. 

Com seguintes qualificações:
• Certificados;
• Cédula de Inscrição Marítima;
• Certificado de Capitão, com 5 anos de experiência;
• Experiência no manuseamento de carga e traba-

lho com rebocadores;
• Possuir o mínimo de 5 anos de experiência actu-

ando como capitão.

AS CANDIDATURAS

Submeta a sua candidatura enviando o seu currí-

culo em Português pelo seguinte endereço elec-

trónico dnathu@enpl.asia ou pelo contacto 

872713217  até ao dia 28 de Agosto de 2021. 

Somente os candidatos pré-seleccionados serão con-

tactados.
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ANÚNCIO DE VAGARepública de Moçambique
Província de Maputo

Conselho dos Serviços Provinciais de Representação do Estado
Serviço Provincial de Infra-Estruturas

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 
10748CM para Areia de Construção, no distrito de Moamba, na província de Maputo, a favor da requerente SHEILA 
FERRAGEM, LDA, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -25    20    30,00 32    14    20,00

2 -25    20    30,00 32    14    40,00

3 -25    20    50,00 32    14    40,00

4 -25    20    50,00 32    14    50,00

5 -25    21     0,00 32    14    50,00

6 -25    21     0,00 32    14    20,00

Maputo, aos 12/8/2021
O Director 

Fernando Andela
(Especialista “B”)

9000

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

13.ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Pela Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo, a Acção de Execução Ordinária nº 01/2021-K, pendente neste 
Cartório movida pelo exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, 
SA, (BCI), nesta cidade, contra o executado DOMINGOS AMARAL PINTO 
ALMEIDA, com último domícilio conhecido no Volunário Geral, Bairro da 
Matola “A”, Rua da Rádio, Q. nº 48, casa nº 91, cidade da Matola, Província de 
Maputo, ora em parte incerta, é este citado, para no prazo de dez dias, que 
começa a contar depois de finda a dilação de trinta dias, contada da data 
da segunda e última publicação deste anúncio, pagar ao referido exequente 
a quantia de 1 369.399,16MT (um milhão, trezentos e sessenta e nove 
mil, trezentos e noventa e nove meticais e dezasseis centavos), em dívida 
nos presentes autos ou no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes 
pela tal pagamento e do mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, 
nos termos do artigo 811º, nº 1 do Código do Processo Civil, sob pena de, 
não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, nos termos do artigo 
836º/1 do C.P.C, prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo melhor 
consta da petição inicial, cujo duplicado se encontra à disposição nesta Secção, 
onde poderá solicitá-lo em qualquer dia útil, dentro das horas normais de 
expediente.

Maputo, aos 11 de Agosto de 2021
Verifiquei

A Juíza de Direito
Maria da Luz

A Escrivã de Direito
Luísa Missão Timba Malhuza

8088
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE GAZA

2.ª Secção Cível
XAI-XAI

Anúncio
A SENHORA DOUTORA AMINA MOMADE ISSUFO ALY, MERITÍSSIMA 
JUÍZA DE DIREITO DA 2.ª SECÇÃO CÍVEL DO TRIBUNAL JUDICIAL DA 

PROVÍNCIA DE GAZA
Pela Segunda Secção Cível do Tribunal Judicial da Província de Gaza, nos Autos 
de Carta Precatória registados sob o n.º 03/2021, extraída nos Autos de 
Execução Ordinária n.º 81/2018-P, em que é exequente BANCO COMERCIAL E DE 
INVESTIMENTOS, SA, e executados EMPREENDIMENTOS DAVA - JOSÉ ARMANDO 
DAVA E.I, JOSÉ ARMANDO DAVA e CALMA ELIOTE MUJUI, que correm seus termos 
na 1.ª Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, que no próximo 
dia 26 de Agosto de 2021, pelas 10.00 horas, no edifício do Tribunal Judicial 
da Província de Gaza, será posto por arrematação em hasta pública pela segunda 
praça, através de propostas em cartas fechadas, a venda dos bens que a seguir se 
mencionam, a maior laço oferecido acima do valor que adiante se indica, penhorado 
àqueles executados:

Verba Única

Um imóvel descrito na Conservatória dos Registos e Notariado de Chókwè, sob o 
número 138 (cento e trinta e oito) a folhas 70 (setenta), do livro B-1, inscrito na 
mesma Conservatória, sob número 153 (cento e cinquenta e três), a folhas 79 (seten-
ta e nove) do livro G-1, a favor de José Armando Dava, casado com Calma Eliote 
Mujui, e localizado no Segundo Bairro da cidade de Chókwè, avaliado em 1 263 
500,00MT (um milhão, duzentos e sessenta e três mil e quinhentos meticais).

As propostas deverão ser apresentadas em cartas fechadas até 30 (trinta) minutos, 
antes da hora designada para a sua abertura.

Xai-Xai, aos 27 de Julho de 2021
P’A Escrivã de Direito

Rachel Aulino Monjane Nhantumbo

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Amina Momade Issufo Aly
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira
 Projecto de Inclusão e Estabilidade Financeira

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Regime Especial- (Donativo IDA-N. O D4050-MZ)
CONCURSO N.O MZ-MEF-DNT-208911-CS-INDV.

Serviços de Consultoria Individual de Especialista IT (Tecnologia de 
Informação) para Unidade de Implementação do Projecto

De acordo com o n.º 2 do artigo 63 do Regulamento de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se que o objecto do concurso acima foi adjudicado 
ao senhor ALBERTO ANDRÉ MUNENDA, na qualidade de 
Consultor Individual, no valor USD105.768 (cento e cinco mil 
e setecentos e sessenta e oito dólares americanos) incluindo 
impostos.

Entidade Contratante

Ministério da Economia e Finanças
Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

Unidade de Implementação do Projecto
Av Ahmed Sekou Toure,  n.o 21, 2o Andar, Flat 21

Maputo
Moçambique

 Maputo, Agosto de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

DIRECÇÃO NACIONAL DO TESURO E COOPERAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA
PROJECTO DE LIGAÇÕES ECONOMICAS PARA DIVERSIFICAÇÃO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE 
ARRENDAMENTO DE IMOVEL

Data: 19 de Agosto de 2021

Identificação: Donativo IDA-810-MZ, Projecto N.º 171664

Referência: Concurso N.o 01/DNT/PLED/S/2021

De acordo com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento de Empreitada de 

Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 

aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março, comunica-se que o objecto 

do concurso acima, foi adjudicado ao senhor CARLOS DOS SANTOS, na 

qualidade de senhorio, no valor anual de 2.040.000MZN (dois milhões e 

quarenta mil meticais) incluindo impostos.

Entidade Contratante

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS.
Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

Projecto de Ligações Económicas para a Diversificação - PLED
Unidade de Implementação do Projecto

Av. Ahmed Sekou Touré, n° 21; 2° Andar esquerdo; Flat n° 21;

E-mail: procurement.fisp@tvcabo.co.mz
Maputo

Maputo, Agosto de 2021

Acesse https://t.me/Novojornal
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MINEDH

Rua Joe Slovo, 55  - Maputo – Moçambique +258  84 910 43 24 |  +258 84 910 43 21 info@snoticias.co.mz

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

Seja Padrinho 
Ofereça um jornal a uma Escola à sua escolha

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

Acesse https://t.me/Novojornal
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Superfície 78 778  km²

População  1 606 568 (2007); 17 Distritos

32

NAS UNIDADES SANITÁRIAS

Roubo de medicamentos
com contornos preocupantes

BERNARDO CARLOS

A
R RO M BA M E N TO S 
e roubo de medica-
mentos nas unidades 
sanitárias públicas 
ganham contornos 

preocupantes, levando o Con-
selho Executivo Provincial de 
Tete a instar os  profissionais 
do sector a se absterem des-
tas práticas que prejudicam as 
populações, sobretudo os pa-
cientes.

Há dias, o governador pro-
vincial, Domingos Viola, tra-
balhou no distrito de Marara, 
onde se reuniu com os profis-
sionais afectos nos centros de 
Saúde locais, nomeadamente 
de Mufa e Marara Centro, aos 
quais expressou a preocupação 
do seu executivo face àquelas 
práticas verificadas particular-
mente durante o primeiro se-

mestre do presente ano.
Depois de instá-los a dis-

tanciarem-se dos arromba-
mentos e  roubos de medica-
mentos nas unidades sanitárias 
e de outras acções incompa-
tíveis com as funções que de-
sempenham, Domingos Viola 
anotou que os fármacos são 
aviados através de receitas de 
consultas médicas emitidas 
pelos profissionais capacita-
dos. Anotou que, mesmo para 
estes casos, há necessidade 
de verificação cuidadosa pelo 
técnico farmacêutico da pres-
crição médica e colaboração 
com as direcções das unidades 
hospitalares para evitar o roubo 
dos medicamentos.

“Encontramos nos merca-
dos informais medicamentos 
do Sistema Nacional de Saúde 
à venda e isso preocupa-nos. 
Apelamos aos profissionais da  

Saúde o seu envolvimento para 
a descoberta e neutralização 
da rede dos que desviam esses 
medicamentos nas unidades 
sanitárias, prejudicando a po-
pulação e o Governo com os 
custos na sua aquisição”, disse 
o governador de Tete.

A propósito, revelou que na
sequência de um trabalho de 
investigação levado a cabo pe-
las autoridades policiais foi re-
centemente neutralizada uma 
parte da rede de pessoas en-
volvidas no roubo de medica-
mentos nas unidades sanitárias 
do distrito de Marara. Disse que 
a referida rede é constituída 
por jovens residentes naquele 
ponto da  província.

“Os detidos neste caso de 
assaltos e roubos de medica-
mentos, em Marara, são rapa-
zes e filhos das comunidades 
deste distrito. Chamamos aos 

líderes comunitários e à popu-
lação para jogarem um papel 
importante na denúncia des-
tes malfeitores para a inversão 
deste cenário”, instou Domin-
gos Viola.

FALTA DE ENERGIA 

PROPICIA ASSALTOS

Entretanto, a falta de ener-
gia eléctrica nas instalações das 
unidades sanitárias é apontada 
como uma das razões que pro-
picia a ocorrência de arromba-
mentos e roubos de medica-
mentos. Tal é o caso do Centro 
de Saúde de Marara, que, em 
consequência, sofreu dois as-
saltos no espaço de menos de 
dois meses.

A directora distrital de 
Saúde, Mulher e Acção Social, 
Luísa da Costa Xavier, justi-
ficou a não ligação de ener-
gia eléctrica ao centro a uma 

Viola dialogando com técnicos de  farmácia do Centro de Saúde de Marara Centro

Agricultor de Marávia colhe 
mais de 300 toneladas de milho

UM agricultor do sector familiar da localidade 
de Ulondo, no distrito de Marávia, no Planalto 
de Angónia, em Tete, espera colher, na presen-
ta campanha agrícola, mais de 300 toneladas de 
milho branco numa área de 120 hectares.

Trata-se de Patrício Awero Chicoenda, 70 
anos de idade, que, para o alcance daqueles ní-
veis de produção, conta com o envolvimento da 
sua família e de alguns trabalhadores sazonais, 
particularmente no processo de colheita do mi-
lho dos campos para os armazéns situados no in-
terior do seu quintal.

“Estou a transportar toda a produção da ma-
chamba para o armazém onde estão guardados 
mais de três mil sacos de 100 quilogramas cada 
um, o correspondente a mais de 300 mil quilos 
utilizando carroças de tracção animal”, disse Pa-
trício Chicoenda. A propósito, explicou que, para 
o seu trabalho, conta com 12 juntas de tracção
animal e 10 trabalhadores efectivos, para além de 
outros sazonais para os trabalhos da sementeira, 
sacha e colheita.

No quadro da implementação do programa 
SUSTENTA, aquele agricultor familiar disse que 
gostaria de receber apenas algum apoio financei-
ro para o pagamento da mão-de-obra envolvida 
nos trabalhos da sementeira e sacha, áreas cru-
ciais para o desenvolvimento cabal das suas acti-
vidades agrárias.

“Neste momento não preciso ainda de usar 
maquinaria agrícola porque não me sinto capaz 
de suportar os encargos de manutenção, por 
exemplo, de um tractor e seus acessórios, no-
meadamente pneus, combustível, óleos lubri-
ficantes e salário para o tractorista e mecânicos, 
entre outras. Sinto-me realizado com as juntas 
de bois que possuo, onde de uma só vez uso as 
12 juntas em simultâneo, satisfazendo as minhas 
necessidades” - apontou aquele agricultor. 

Durante a campanha agrícola finda, Patrício 
Chicoenda conseguiu uma colheita de cerca de 
250 toneladas de milho que, prontamente, foi 
colocada nos mercados nacionais e da vizinha 
República da Zâmbia, tendo usado uma parte da 
receita para o melhoramento das condições da 
habitação familiar, adquirido mais alfaias e jun-
tas de bois, para além de meios circulantes como 

viaturas e motorizadas para facilitar a locomoção 
aos campos de produção, assim como para aqui-
sição de acessórios para os insumos agrícolas.  

De salientar que os produtores de milho, no 
distrito de Marávia, aplicam, em média, no pro-
cesso de comercialização da sua produção, o preço 
que varia de seis a oito meticais o quilograma, e a 
empresa COMPAGRI, o maior comprador ao nível 
da província, aplica à porta dos seus armazéns o 
preço de 11 meticais o quilograma ao produtor. 

Patrício Chicoenda referiu que como a agri-
cultura é a base do desenvolvimento, tem-se de-
dicado muito para a elevação dos actuais índices 
de produção, produtividade e competitividade 
por forma a garantir a segurança alimentar e nu-
tricional da família e a criação de excedentes para 
o mercado interno e exportação.

Na ocasião, o nosso interlocutor recomen-
dou ao Governo para o aumento da capacidade 
de implementação de tecnologias modernas e 
disponibilização de sementes melhoradas, fer-
tilizantes e pesticidas, entre outros implementos 
agrícolas aos produtores.

“Ouvi, recentemente, o anúncio da cons-
trução de raiz da nossa estrada que liga Zumbu-
-Marávia até o Cruzamento de Luía, no distrito
de Chifunde, ligando a EN-9. A população que 
vive ao longo deste troço agradece a iniciativa do 
Presidente da República, Filipe Nyusi, uma vez 
que o nosso grande calcanhar de aquiles é a es-
trada” - disse Patrício Chicoenda.

Dados em nosso poder indicam que em toda 
a província de Tete o distrito de Marávia tem sido, 
nos últimos anos, maior produtor de milho supe-
rando os de Tsangano, Angónia, Macanga e Chi-
funde, todos do Planalto de Angónia-Marávia.

“O distrito de Marávia é o maior produtor 
de milho no Planalto de Angónia e da província, 
sendo que grande parte dos produtores não usa 
fertilizantes, uma vez que as terras são ainda fér-
teis”, disse Adelso Cassamo, chefe dos Serviços 
de Agricultura na direcção do sector no Conselho 
Executivo provincial. Acrescentou que os pro-
dutores locais praticam mais a cultura de milho 
e feijão ao contrário dos de restantes distritos do 
Planalto de Angónia que têm uma variedade de 
culturas. 

PARTE significativa dos troços 
da rede viária concessionada à 
Operadora de Manutenção de 
Estradas do Zambeze, numa 
extensão de cerca de 700 qui-
lómetros, danificados pelas 
últimas chuvas, estão a bene-
ficiar de intervenções feitas por 
esta empresa.

Para além da manuten-
ção, os trabalhos em curso 
compreendem, igualmente, o 
melhoramento da sinalização 
e outras intervenções perti-
nentes na via pública, segundo 
explicou Pedro Santos, direc-
tor da empresa responsável 

Patrício Chicoenda espera colher mais de 300 toneladas de milho

O DESENVOLVIMENTO cul-
tural e turístico da província 
de Tete requer maior envol-
vimento e intervenção dos 
órgãos de administração do 
Estado a todos os níveis, desde 
os governos distritais e autár-
quicos, bem assim do empre-
sariado local.

A consideração foi feita, há 
dias, pelo director provincial 
da Cultura e Turismo, Richard 
Baulene, entrevistado pelo 
“Notícias”, o qual apontou que 
a província possui um mosai-
co cultural e turístico de maior 
gabarito nacional e internacio-
nal.

“A nossa província pos-
sui enormes potencialidades 
turísticas, em que se destaca 
a rica biodiversidade, multi-
culturalidade, gastronomia 
singular, produtos típicos de 
qualidade, serviços diversos, a 
hospitalidade da sua popula-
ção, entre outros capazes de a 
transformar num destino tu-
rístico de referência no país e a 
nível internacional” - caracte-
rizou Richard Baulene.

Com vista a capitalizar estas 
potencialidades, estão em cur-
so várias acções nesse sentido. 
“Estamos com as atenções vi-
radas para o Parque Nacional 

Desenvolvimento turístico 
exige envolvimento de todos

de Mágoè, no Programa Tchu-
ma Tchatu, na Albufeira de 
Cahora-Bassa, no Património 
Histórico e Cultural e no Pla-
nalto de Tsangano; nas áreas 
para o eco-turismo cinegético, 
caça e pesca desportiva, turis-
mo cultural e religioso, agro-
-turismo e turismo de aventu-
ra”, enumerou a fonte. 

Explicou que as realizações 
em curso, no distrito de Má-
goè, visam transformar o Par-
que Nacional de Mágoè em um 
pólo altamente turístico que 
atrai diversos segmentos de 
turistas nacionais e estrangei-
ros, criando renda à população 
local e receitas para os cofres do 
Estado.

Relativamente ao Progra-
ma Tchuma Tchatu, cuja ges-
tão é comparticipada pelas 
comunidades locais, Richard 
Baulene afirmou que está dese-
nhado o mapa para a extensão 
do mesmo aos distritos de Ca-
hora-Bassa, Changara, Zum-
bu, Marávia, Chifunde, Chiúta 
e Macanga.

“Aqui, no Programa Tchu-
ma Tchatu, temos como pro-
dutos principais o turismo 
cinegético, caça e pesca des-
portiva, turismo de contem-
plação de fauna bravia, paisa-

gens e pássaros, caminhadas, 
trilhos, ornitofilia, entre ou-
tros” - disse a fonte.

É ainda intenção do Gover-
no desenhar pacotes turísticos 
promocionais com as empresas 
que operam nas áreas de caça, 
de modo a incentivar o turis-
mo doméstico e divulgação 
das potencialidades turísticas e 
oportunidades existentes para 
o seu investimento.

“Transformar o Programa 
Tchuma Tchatu em uma fonte 
de receitas para as comuni-
dades e em região altamente 
turística no âmbito cinegéti-
co (caça e pesca desportiva), 
atraindo, deste modo, diversos 
segmentos de turistas nacio-
nais e estrangeiros” - referiu 
Baulene.

Entretanto, a Direcção 
Provincial da Cultura e Tu-

rismo está a trabalhar com as 
associações dos camponeses/
agricultores para a transforma-
ção das zonas potencialmente 
agrícolas ao nível da provín-
cia em zonas atractivas para o 
desenvolvimento do agro-tu-
rismo, atraindo diversos seg-
mentos de turistas nacionais e 
estrangeiros, assim como para 
a geração da renda para a po-
pulação local.

Instância turística de Calaonde, ao longo da albufeira de Cahora-Bassa

alegada falta de colaboração 
da empresa Electricidade de 
Moçambique. Segundo disse, 
“temos os cabos da rede na-
cional de energia eléctrica es-
tendidos dentro do recinto do 
hospital e toda a instalação já 
terminada e tramitámos todo 
o processo que está em poder
da EDM desde Maio último
mas, até hoje, não estabeleceu
a corrente e, por isso, conti-
nuamos às escuras”.

Acrescentou que, devido 
ao facto, o Centro de Saúde de 
Marara Centro possui serviços 
de Maternidade e, durante o 
período nocturno, altura em 
que ocorre a maior parte dos 
partos, as técnicas do Serviço 
Materno-Infantil recorrem à 
luz da vela ou de telefones ce-
lulares.

No entanto, o governador 
Domingos Viola tranquilizou 
àqueles profissionais afirman-
do que a solução do problema 
da falta de energia eléctrica 
naquela unidade sanitária será 
encontrada brevemente, o 
que, de acordo com as suas pa-
lavras, vai reforçar a qualidade 
e a humanização na prestação 
dos cuidados de saúde.

Destacou que o executivo 
assegura a promoção, a pres-
tação de cuidados de saúde e a 
prevenção de doenças, através 
de informação, educação, co-
municação e envolvimento de 
todos.   

 Recordou aos profissionais 
da Saúde que o Governo está a 
trabalhar na medida do possí-
vel pela contínua expansão da 
rede sanitária e pela melhoria 
da qualidade dos serviços pres-
tados, com o objectivo de ter 
uma população saudável.

É neste contexto que está 
em expansão a rede sanitária 
para as zonas rurais e fron-
teiriças, acção acompanhada 
pela formação e alocação de 
recursos humanos qualifica-
dos, disponibilidade de medi-
camentos, bens e equipamen-
tos necessários, assegurando o 
acesso da população aos cuida-
dos de saúde primários.

Em curso manutenção
da rede viária na província

pela assistência e vigilância ao 
longo do principal corredor ro-
doviário da província de  Tete.

Os trabalhos, conforme 
explicou a fonte, cobrem os 
troços das estradas EN7, 8, 9 
e 304 onde se faz uma avalia-
ção positiva das intervenções 
realizadas durante o primeiro 
semestre do presente ano, o 
que se traduz na ocorrência de 
poucos acidentes de viação.

A propósito, Pedro Santos 
disse que, durante o mês de 
Dezembro último, e por alturas 
da quadra festiva, a sua empre-
sa intensificou as actividades 

de  assistência e vigilância nas 
estradas concessionadas, onde 
foram feitas acções de sensibi-
lização dos automobilistas para 
uma condução prudente e de-
fensiva.

“Neste trabalho quere-
mos destacar a colaboração 
de outras instituições parcei-
ras, nomeadamente o Insti-
tuto Nacional de Transportes 
Rodoviários, a Administração 
Nacional de Estradas, a Polícia 
de Trânsito e outras, o que tem 
contribuído para a redução da 
ocorrência de acidentes de via-
ção”, anotou.

Operários durante os trabalhos de manutenção de estradas

Acesse https://t.me/Novojornal
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CARLOS UQUEIO
carlos.uqueio@snoticias.co.mz

CONTA-SE que a batalha de Berlim, na Ale-
manha, foi praticamente o último capítulo da 
Segunda Guerra Mundial, na Europa, e selou o 
destino do Reich nazista. O cerco pelo exército 
soviético à cidade levou a que Adolf Hitler se 
suicidasse, em 1945. Mas o estandarte da vitória 
da então União Soviética foi a bandeira hastea-
da pelo Exército Vermelho, no prédio Reichs-
tag, em 1 de Maio daquele ano, dia seguinte ao 
suicídio do ditador sanguinário da era.

O sucinto intróito vem à propósito de que 
hoje, parece realista ou legítimo o pensamen-
to de muitos moçambicanos e não só, de que 
o surpreendente triunfo militar, pelo menos até
agora, contra os insurgentes, em Cabo Delgado,
pode estar a dever-se à bravura e determinação
dos soldados ruandeses. Apesar da contestação,
afinal de contas estavam mais que prontos para
enfrentar o inimigo que há muito actuava apa-
rentemente a seu bel-prazer, matando pessoas
inocentes, por em parte, alegada incapacidade
ou dificuldade, em vários aspectos, sobretudo
logístico, do nosso exército. Aliás, por razões
óbvias.

É verdade que a Segunda Guerra Mundial 
é muito diferente da que se está a travar con-
tra os terroristas, o mesmo acontecendo com 
o contexto em que se desenrolou a primeira e
em que se desenrola esta última, mas, segundo
os entendidos em assuntos militares, bravura
militar é bravura militar. Ela não depende da
dimensão da guerra e muito menos da grande-
za do país e do seu exército, mas sim, da sua
violência e convicção na vitória dos envolvidos.
Sem menosprezar o esforço feito pelos nossos
soldados no combate aos insurgentes é preciso
que se fique ciente de que tal convicção, bravu-
ra e determinação, passam também pelo grande
investimento e preparação que um exército de
um país deve ter, que se pensa que não estará a
acontecer em Moçambique.

Muitos pensavam que não viria do estran-
geiro nenhuma solução desta guerra, para o país 
voltar a viver em paz. Não acreditavam na audá-
cia dos soldados daquele pequeno país africano, 
mas preparado para combater os insurgentes. 
Sublinhando, havia uma determinada incom-
preensão sobre a vinda daqueles soldados. Só 
agora é que estamos a ter vitórias no terreno é 
que se acredita neles, ou parece ser consensual 
de que terá valido a presença dos soldados ruan-
deses no teatro operacional norte. 

E porque pensamos que não podemos nos 
colocar fora do grande debate em torno da in-
tervenção militar estrangeira no conflito de 
Cabo Delgado, decidimos participar nestas 
reflexões, na perspectiva de que seremos sufi-
cientemente compreendidos. Não queremos ser 
meros espectadores relativamente a esta guerra 

que ninguém desconhece as suas consequên-
cias nefastas para o país, em particular aquela 
província do norte de Moçambique. 

Entretanto, o içar da sua bandeira de que 
se refere não é no sentido de ocupação do nos-
so país, aliás, como conquistadores, mas sim, 
como forma de demonstração do seu protago-
nismo no triunfal militar no teatro operacional 
norte, tal como fez o Exército Vermelho em 
Berlim, em condições de campo infernal de 
batalha.  

Por outro lado, levar o jornalismo na alma, 
pensar como fazer o melhor jornalismo em 
tempo de guerra, e construí-lo enaltecendo a 
quem edifica uma boa obra humana com sacri-
fício como os soldados ruandeses e moçambi-
cano, e criticando aos que optam pelo contrário, 
precisamos de estar cientes de que ser profissio-
nal da Informação é exercer a actividade de ma-
neira profissional, isto é, com rigor, com isenção 
e objectividade. Ou melhor dizendo, no sentido 
de que os profissionais do jornalismo não são 
juízes, não são polícias, não são soldados, acima 
de tudo não são justiceiros. Tem razão o público 
que, nalguns casos, tira as suas conclusões sobre 
a veracidade dos factos relatados numa guerra 
como a que se está a travar em cabo Delgado 
pôr em parte, não acreditar no que dizem, em 
algum momento os jornalistas. É que um jorna-
lismo que assenta na verdade e transparência é 
mais efectivo porque pode trazer melhor reali-
dade dos acontecimentos no terreno, e é isso que 
se quer em relação à reportagem da guerra de 
insurgência em Cabo Delgado. Sabe-se que as 
lamentáveis destruições às infra-estruturas cau-
sadas pelos insurgentes na vila da Mocímboa da 
Praia, por exemplo, são incalculáveis, contudo, 
é importante que não se esqueça que ela foi tam-
bém bombardeada várias vezes, na tentativa da 
sua recuperação das mãos dos malfeitores, já 
que por via terrestre não era possível antes da 
achegada dos ruandeses, e isso causou também 
danos. Aliás, é triste que onde há guerra sempre 
aconteçam destruições. Se bem que o exército 
ruandês terá destapado o véu que cobre os pro-
blemas de fraquezas a vários níveis do nosso 
sector de defesa, é preciso que se diga e sem 
preconceitos de qualquer índole. 

De facto, o combate aos insurgentes está a 
ser feito de forma conjunta, entre os soldados 
ruandeses e moçambicanos, se bem que ain-
da não sabemos sobre a intervenção de outros 
exércitos da SADC, porém, é preciso reconhe-
cer primeiro, e sem qualquer interesse estranho, 
a bravura e protagonismo militares dos soldados 
ruandeses. Com eles esperamos que os insur-
gentes sejam derrotados definitivamente para a 
viabilização da retoma do grande projecto do 
desenvolvimento do gás naquela região do país. 

VICTOR MUCHANGA

VIVEMOS em um país ainda por descobrir; vi-
vemos numa nação mergulhada em sucessivas 
guerras que vêm desestabilizando os sistemas, 
com as constantes destruições de infra-estrutu-
ras da Saúde e Educação. As guerras não só de-
sestabilizam os sistemas como também causam 
mortes a milhares de professores, provocam des-
locados que, por sinal, os alunos também fazem 
parte.

O nosso governo, à luz da Lei n° 26/91, de-
cidiu privatizar o Sistema da Saúde. Dois anos 
depois foi criada, também, a Lei 1/93 do Ensino 
Superior.  Não estamos contra as decisões que o 
Estado vem tomando, mas sim queremos ques-
tionar os benefícios que a abertura de clínicas 
e hospitais privados, instituições de ensino, tra-
zem ao povo, principalmente no que diz respeito 
ao acesso. 

Os hospitais têm por vocação salvar vidas. 
No entanto, os privados parecem ter deixado 
essa vocação de lado e operam como se de ban-
cos se tratassem. Estão virados para dinheiro e 
lucro. Uma simples consulta custa, no mínimo, 
dois mil meticais, um exame de diagnóstico, 
chega a custar quinze mil meticais, isso num país 
onde o sistema de saúde público deixa a desejar 
e o salário mínimo na função pública não passa 
dos cinco mil meticais. Os hospitais e clínicas 
chegam até a sequestrar cadáveres.

Na década de 2000-2010 assistiu-se a uma 
explosão de novos provedores públicos e priva-
dos do Ensino Superior. O governo conseguiu 
um empréstimo do Banco Mundial, para expan-
são do Ensino Superior e que segundo esta ins-
tituição “Se o país quisesse expandir o seu En-
sino Superior deveria fazê-lo diferenciando as 
instituições, incluindo a abertura de espaço para 
os provedores privados. Deveria criar condições 

para que as instituições públicas diversificas-
sem as suas fontes de financiamento, incluindo 
a contribuição dos estudantes nas despesas com 
a sua formação” (WORLD BANK, 1994). Esta-
vam assim introduzidos, incluído para o sector 
público, os preceitos da relação entre o Ensino 
Superior e o mercado.

Tomei conhecimento, recentemente, de que o 
Conselho de Ministros aprovou o surgimento de 
mais instituições de ensino superior. Não estou 
contra o surgimento de mais instituições de En-
sino Superior, pois isso é bom para o país, mas 
sim a velocidade com que elas vão brotando um 
pouco por todo o país. O ensino, no seu todo, 
virou negócio apetecível. Uma fonte de sugar o 
povo. 

As instituições de Ensino Superior públicas 
perderam a sua vocação, praticam preços proi-
bitivos. O Ensino Superior perdeu o estatuto de 
bem público e assumiu a condição de serviço pri-
vado e comercial, em que uma das formas directas 
de arrecadação de receitas é a cobrança de propi-
nas aos estudantes.

As instituições públicas, particularmente a 
Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e a Uni-
versidade Pedagógica (UP), mantêm durante o dia 
um regime de ensino superior público, quase gra-
tuito. No período pós-laboral, o ensino torna-se 
quase – privado, dependendo para sua funciona-
lidade do pagamento de propinas pelos estudan-
tes. Os cursos pós-laboral passaram a ser a “vaca 
leiteira” das universidades públicas com as pro-
pinas fixadas em dólares americanos, podendo os 
estudantes pagar em moeda nacional, desde que 
convertida ao câmbio do dia.

Os cursos pós-laboral são uma fonte de incre-
mento salarial dos docentes que multiplicam suas 
horas de trabalho em sacrifício de outras activida-
des intelectuais e académicas.

No período pós-laboral, os recursos de apren-

dizagem usados são públicos, desde a sala de au-
las, a energia até os professores. Portanto, há um 
uso intensivo dos recursos do Estado, por isso, 
não se justifica a cobrança de propinas exorbi-
tantes. Os estudantes têm praticamente o mesmo 
tratamento que aqueles das instituições privadas 
– são “clientes”. Os estudantes pagam propinas ao
preço competitivo do mercado, o que vem clara-
mente demonstrar o quão estas instituições estão
viradas para o “mercantilismo académico”.

Ao massificarmos o ensino, devemos ter como 
base, criar oportunidade para que milhões de mo-
çambicanos tenham acesso ao Ensino Superior. 
Os preços praticados não podem, em momento 
algum, serem proibitivos, desencorajadores e se-
lectivos. As instituições, sejam elas de Ensino ou 
de Saúde, devem estar abertas à população, devem 
prestar apoio ao povo. Não podemos continuar a 
olhar as clínicas privadas ou as universidades pri-
vadas, como sendo instituições para os ricos, para 
pessoas de classe alta, assim como fora no regime 
colonial, e a população pobre, que é a maioria, 
continuar mergulhada num sistema de ensino e de 
saúde sem qualidade, sem condições nenhumas. 
Ao se praticar preços que inibem o acesso á todos 
estaríamos a violar os princípios básicos e univer-
sais dos Direitos do Homem, bem como os direitos 
de igualdade consagrados na nossa Constituição.

O Estado deve tomar a consciência e chamar 
a si a regularização dos sistemas de Educação e 
Saúde, a afixação e aprovação de tabelas de pre-
ços a serem praticados por essas instituições por 
se tratarem de carácter social e prestadoras de ser-
viços essenciais.

“O Ensino Superior progressivamente perde o 
estatuto de bem público e assume a condição de 
serviço privado e comercial” (MAMDANI, 2007; 
HARBOUR, 2006; DILL, 2003; BOK, 2003; 
WILLIAMS, 1995).

Assante Sana

E se Ruanda içasse 
a bandeira?

Impossível, não tenho tempo!

A mercantilização 
dos sistemas da Saúde 
e Educação
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MARIA SUSANA MEXIA

É a resposta ou exclamação que ouvimos com 
mais frequência nos nossos dias, vinda de jovens 
ou de adultos…não tenho tempo…desculpa, mas 
não dá…

Face a esta constante e inevitável atitude, re-
gra geral, segue-se um rol infindável de situações, 
afazeres ou eventuais obstáculos elegidos como 
culpáveis e responsabilizáveis da escassez de 
tempo para tudo e para todos.

Mas será que temos cada vez menos tempo ou 
que as nossas prioridades não estão bem defini-
das, confundimos o importante com o urgente, o 
que devo com o que quero fazer, o que posso com 
o que me é impossível realizar, numa acentuada
mania ou veleidade de querer ser o máximo, es-
tar sempre operacional e dar resposta a todas as 
solicitações?

Organizar bem os dias da nossa semana, as 
horas dos nossos dias, o repouso indispensável 
das nossas noites e conciliar trabalho, família e 
lazer é um desafio que nos pode levar algum tem-
po a elaborar, mas que se reverte em tempo com-
plementar para poder desfrutar de tantas coisas 
boas que a vida ainda tem para nos regalar. Sem 
stress, sem sufoco, avaliar clara e lucidamente o 
que vale a pena, o que importa conseguir e urge 
não descurar, para que a plenitude das nossas ac-
tividades possa ser alcançada no tempo em que 
o fluir das nossas vidas triunfe na magnitude das

obras concluídas e dos sonhos realizados, serena-
mente com a lucidez e a fruição que os momentos 
exigiram.

Há uma coisa muito valiosa e creio que talvez, 
démodé, em alguns círculos mais comuns, que se 
ousa chamar “A ORDEM”, porque ter ou não ter 
tempo é uma questão de preferência. É importan-
te querer o que devemos querer, o que vale a pena 
querer, na medida exacta e no momento certo. 

A Ordem é uma virtude interior que deve ser 
cultivada, fomentada e adquirida, não é um fim 
em si, mas sim um meio, um caminho para se 
poder concretizar com qualidade e segurança os 
nossos objectivos, simplificando ao mesmo tem-
po a nossa vida. 

A Ordem também reflecte a estrutura mental 
da pessoa, o seu equilíbrio, as suas disposições, 
decisões e atitudes, pois implica saber colocar as 
hierarquias, as prioridades, as opções e as deci-
sões.

Com ordem, amigo leitor/a, reorganize o seu 
dia, a sua vida e acredite que é a melhor defesa 
que podemos ter para que o tempo nos chegue 
para tudo e, quiçá, ainda sobre para alguns deva-
neios ou premências psíquicas de dizer SIM a um 
tempo de lazer, de ócio, de ausência da necessida-
de de não ter nada para fazer…

Aprender a não perder tempo para que ele não 
nos desgaste, não nos destrua, saber restaurar a 
harmonia, saborear a vida, porque o tempo é bre-
ve e acaba sempre antes do tempo…

Acesse https://t.me/Novojornal



CIÊNCIA,  AMBIENTE  &  TECNOLOGIA Quinta-feira, 19 de Agosto de 202134

PUBLICIDADE

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL 

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

-*-
MUNICÍPIO DE MONAPO

CONSELHO MUNICIPAL DE MONAPO

 (UGEA) 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do n° 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação 
de Empreitadas de obras públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n° 5/2016, de 08 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

N° de 
ordem

Referência Objecto Nome do Concorrente
Valor da 

adjudicação 
incluindo IVA

Lote 1

Concurso Público

90035/

CP/01/2021

Contratação de empreiteiro para constru-

ção de sistema de abastecimento de água 

no bairro 28 de Setembro

Recoba Engenharia 

Civil Lda 12.335.427,00Mt

Lote 2

Concurso Público 

90035/

CP/02/2021

Contratação de empreiteiro para constru-
ção de 2 blocos escolar com 3 salas de au-
las em Antacaze e Tapalala BNC Lda 4.667.616,03Mt

Lote 3

Concurso Público

90035/

CP/04/2021

Contratação de empreiteiro para constru-

ção Centro de Saúde de Monapo - Rio

INDICO Construções 

Lda
7.857.445,00Mt

Lote 4

Concurso Público

90035/

CP/04/2021

Contratação de empreiteiro para constru-

ção Enfermaria no Centro de Saúde Cara-

pira

ALMIR L Construções 2.985.181,99Mt

Monapo, aos 29 de Agosto de 2021

Representante da Autoridade Competente

Lúcia Gustavo 

Vereadora da Mulher e Acção Social
374

199

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 PROVÍNCIA DO NIASSA

GOVERNO DO DISTRITO DE LICHINGA
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 

de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de Março, comunica-se a 

adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

Concurso Concorrente Objecto Valor (Mt)

0 1 / U G E A / S D P I /

GDL/GOTAS/2021

RECOBA Engenharia 

Civil Lda

Construção de 22 fontes de abastecimento de água 

nas comunidades 
 8.262.822,30 

0 2 / U G E A / S D P I /

GDL/GOTAS/2021
AR - Consultores 

Fiscalização das obras de construção de 22 fontes 

de abastecimento de água nas comunidades
1.318.000,00 

0 3 / U G E A / S D P I /

GDL/GOTAS/2021
CAMEL OIL Fornecimento de combustíveis e lubrificantes 359.850,00

0 4 / U G E A / S D P I /

GDL/GOTAS/20201
Sociedade de Notícias Fornecimento de Jornal electrónico       47.000,00

0 5 / U G E A / S D P I /

GDL/GOTAS/2021
ENTREPOSTO AUTO Manutenção de meios circulantes     228.530,00

0 6 / U G E A / S D P I /

GDL/GOTAS/2021
EMOSE Seguro de meios circulantes 128.916,00

0 7 / U G E A / S D P I /

GDL/GOTAS/2021
MOVITEL Fornecimento de recargas     35.000,00

0 7 / U G E A / S D P I /

GDL/GOTAS/2021
GIGABYTE SERVICE Manutenção de equipamento informático 30.000,00

0 7 / U G E A / S D P I /

GDL/GOTAS/2021
Xavier Construções Reabilitação de 20 fontes de abastecimento de água 2.654.022.72

Lichinga, aos 16 de Agosto de 2021

O ADMINISTRADOR

Ilegível

SADC deve antecipar-se 
às mudanças climáticas

O COMPLEXO de Marromeu 
realizou recentemente com su-
cesso uma operação de trans-
locação de onze chitas, dez das 
quais provenientes da África 
do Sul e uma do Malawi, espe-
rando-se que em dez a 15 anos 
reproduzam e atinjam uma po-
pulação de mais de 100 indiví-
duos.  

A translocação, que teve 
como palco a Coutada Oficial 
número 11, foi levada a cabo 
pela empresa Zambeze Delta 
Safaris (ZDS) com o apoio da 
Administração Nacional das 
Áreas de Conservação (ANAC).

Fonte da ANAC refere que 
esta translocação tem um im-
portante contributo para a con-
servação da espécie em par-
ticular e da natureza no geral, 
tendo em conta que as chitas 
estavam em extinção no com-
plexo do Marromeu há mais de 
30 anos. 

Financiada pela Fundação 
da Família Cabela (Cabela Fa-
mily Foundation), dos Estados 
Unidos da América (EUA), a 
operação de translocação de 
chitas é a maior realizada a nível 
internacional e envolveu cinco 

MARROMEU

População de chitas pode chegar a 100 em 15 anos
aviões e dezenas de profissio-
nais de Moçambique, África do 
Sul e Malawi.

A reprodução esperada po-
derá fazer de Marromeu uma 
das maiores concentrações de 
chitas em África. 

As chitas enfrentam o ris-
co de extinção devido às mu-
danças climáticas, caça ilegal e 
destruição do seu habitat, baixa 
taxa de natalidade como resul-
tado de limitada variabilidade 
genética provocada por eventos 
anteriores próximos da extin-
ção. 

Com menos descendentes, 
a população não pode crescer 
nem se adaptar às mudanças 
no meio ambiente, pelo que se 
torna ainda mais crítica a sua 
protecção. 

A chita (Acinonyx jubatus, 
de nome científico) é o mamí-
fero terrestre mais rápido do 
mundo em curtas distâncias. 
Pode atingir entre 80 e 130 qui-
lómetros por hora em corrida. 
Uma chita adulta pesa entre 21 
e 72 quilogramas e pode atingir 
um comprimento de 1,1 a 1,5 
metro (adulto, cabeça e cor-
po) e uma altura de 67 a 94 cm 

Chitas, com novo habitat, em Marromeu

média quatro crias que são 
amamentadas durante cerca de 
igual número de meses. Apesar 
dos cuidados da progenitora, a 
taxa de mortalidade das crias 
até aos três meses é muito ele-
vada na natureza. Estima-se 
que tenha desaparecido em 76 
por cento da sua área de distri-
buição original. 

A caça ilegal, a perseguição, 
a perda do habitat e a redução 
de presas naturais são as suas 
principais ameaças. A chita está 
incluída no apêndice I da Con-
venção Internacional sobre o 
Comércio de Espécies de Fauna 
e Flora Ameaçadas de Extinção 
(CITES) o que significa que, em 
Moçambique e ao abrigo da Lei 
de Protecção, Conservação e 
Uso Sustentável da Diversida-
de Biológica (Lei 5/2017 de 11 
de Maio), a sua caça, posse ou 
comércio não autorizados de 
qualquer das suas partes é ilegal 
e punível por lei com prisão que 
pode ir até aos 16 anos. 

Contributo para o ecossis-
tema 

Não sendo relativamen-
te territoriais, as Chitas terão 

o papel de manter o equilíbrio
necessário dos rácios ideais de
herbívoros de sua preferência
em toda a coutada e até mesmo 
no complexo de Marromeu em
suporte dos territoriais Leões
e em beneficio dos necrófagos
abutres e hienas. 

De referir que em 2018 a 
Fundação da Família Cabela, 
financiou a translocação, para 
a coutada 11 de 24 leões. Aquela 
reintrodução terá contribuído 
para o aumento da população 
de Leões na Coutada 11, agora 
estimada em 70 animais. 

O Complexo de Marromeu 
é um conjunto de áreas de con-
servação declarado sítio Ram-
sar, ou seja, uma terra húmida 
de importância internacional, 
localizado no distrito do mes-
mo nome. Foi registado pela 
Convenção RAMSAR em 2004. 

Cobrindo uma área de 6880 
quilómetros quadrados na 
margem sul do delta do Zam-
beze, o complexo é formado 
pelas Coutadas Oficiais 10, 11, 
12 e 14 e pela Reserva Nacional 
de Marromeu e está localizado 
na Província de Sofala. É limi-
tado a sul pela escarpa de Che-

ringoma. 
O meio ambiente é mui-

to variado, incluindo savanas, 
pântanos, florestas de miom-
bo e mangais, proporcionan-
do habitats para uma grande 
número de espécies, incluindo 
espécies protegidas.  

 A coutada oficial núme-
ro 11, no complexo de Mar-
romeu, uma área de cerca de 
192 mil hectares. A área possui 
uma mistura de habitat desde 
floresta de miombo, savana, 
planícies de inundação (os fa-
mosos tandos de Marromeu, 
que se estendem por 30 quiló-
metros, sem uma árvore, sendo 
planície apenas e finalmente, 
pântanos). É possível contem-
plar na coutada 11 os “BIG 4”, 
nomeadamente elefante, leão, 
leopardo e búfalo. 

A área possui aproximada-
mente 250 espécies de pássaros 
e cerca de trinta espécies dife-
rentes de mamíferos, em cons-
tante crescimento. Estima-se 
que a área possua um efectivo 
total acima dos 30 mil animais. 
A Coutada Oficial número 11 
recebeu em 27 anos, cerca de 
1.500 turistas. 

A Coutada 11 tem 50 tra-
balhadores permanentes, 44 
por cento dos quais dedicados 
à protecção, e 100 sazonais. A 
população humana nela resi-
dente é estimada em duas mil 
pessoas, que têm beneficiado 
de 20 por cento das receitas da 
actividade turística, num valor 
médio anual de cerca de 2,5 
milhões de meticais. 

Os residentes da Coutada 
11 beneficiam-se também do 
acesso à carne de caça obtida 
da actividade cinegética e da 
extracção controlada de espé-
cies em abundância, conforme 
estabelecido na legislação sobre 
caça em Moçambique. 

A Coutada Oficial é uma 
área de conservação de uso 
sustentável, de domínio públi-
co do Estado colocada sob ges-
tão privada, delimitada, desti-
nada a actividades cinegéticas 
(caça) e a protecção das espé-
cies e ecossistemas, na qual o 
direito de caçar só é reconheci-
do por via do contrato de con-
cessão celebrado entre o Estado 
(através da ANAC) e o operador 
e mediante quotas, aprovadas 
anualmente.

Seca cíclica é uma das consequências das mudanças climáticas

PAULO DA CONCEIÇÃO, 
EM LILONGWE

O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyusi, 
afirmou que a Comu-
nidade para o Desen-
volvimento da África 

Austral (SADC) “não se pode 
dar ao luxo” de ficar à espera 
do cumprimento dos compro-
missos assumidos no contexto 
dos Acordos de Paris de 2015 
sobre Mudanças Climáticas.

Intervindo terça-feira em 
Lilongwe, Malawi, no âmbito 
da 41.ª Cimeira Ordinária dos 
Chefes de Estado e de Governo 
da SADC, o Presidente Nyusi 
enfatizou que as temperaturas 
globais continuarão a subir, nas 

próximas décadas, acima de 2 
graus centígrados e os fenóme-
nos e desastres naturais resul-
tantes serão mais frequentes e 
severos.

“A nossa região tem de se 
antecipar e procurar, dentro de 
si mesma, as soluções de mi-
tigação, adaptação, resposta e 
preparação, daí que recomen-
damos o uso pleno do potencial 
instalado no Centro de Opera-
ções Humanitárias e de Emer-
gências (COHE), instalado em 
Nacala, província de Nampula, 
local estrategicamente favorá-
vel”, disse.

O Chefe do Estado, que 
ainda terça-feira passou a 
presidência da SADC ao seu 
homólogo malawiano, Laza-

rus Chakwera, disse também 
que durante a última década 
todos os 16 Estados-membros 
da SADC foram de uma ou de 
outra forma afectados por de-
sastres naturais que resultaram 
na destruição de infra-estrutu-
ras, interrupção prolongada de 
serviços essenciais, paralisação 
total da actividade económica, 
insegurança alimentar e, por 
vezes, na perda de vidas e de 
subsistência de comunidades 
inteiras.

“Os efeitos destrutivos 
dos ciclones Idai e Kenneth 
em 2019 são, ainda hoje, visí-
veis. Linhas de transmissão de 
energia, pontes, escolas, hos-
pitais, torres de comunicação 
e cidades inteiras tiveram de 

ser reconstruídas em Moçam-
bique, Malawi e Zimbabwe, 
um ambiente de escassez de 
recursos e de condicionalis-
mos dos nossos parceiros in-
ternacionais, estes também 
com as suas próprias crises”, 
salientou.

Na ocasião, o Presidente 
Nyusi mostrou-se convicto 
de que com o lançamento do 
COHE, estão criadas as bases 
para a conclusão das formali-
dades legais para a sua opera-
cionalização, nomeadamente, 
a assinatura do Acordo de See 
entre Moçambique e o Secre-
tariado da SADC, bem como do 
memorando de entendimento 
sobre a matéria, entre os esta-
dos-membros.

(adulto, até ao ombro). 
Distingue-se pelo corpo 

esguio e pela linha negra em 
forma de lágrima, do canto de 
cada olho até à boca. O macho 
é maior do que a fêmea. 

Contrariamente à maioria 
dos felinos, a chita tem garras 
expostas, fundamentais para 

corrida em velocidade. É ge-
ralmente solitária, mas é fre-
quente formarem-se pequenos 
grupos de machos irmãos que 
muitas vezes se mantêm jun-
tos para a vida. A chita procura 
abrigo junto da vegetação ras-
teira mais densa. 

Por ninhada, nascem em 

Acesse https://t.me/Novojornal
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Nenhum dinheiro compra o amor”

- Yolanda Kakana, cantora

moçambicana

LUA NOVA –  Será no domingo, às 14.12 horas

00:20- FLASH CULTURAL

01:05- O SENTIDO DAS PALAVRAS

01:30- SOLIDARIEDADE MOÇAM-
BIQUE

02:00- IZI JAZZ(REPETIÇÃO)

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOLVI-
MENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:15- O NOSSO PORTUGUÊS

08:30- MINUTO DO CONSUMIDOR

08:45- PETRÓLEO E GÁS DE A A Z

10:10- FALA MOÇAMBIQUE

11:10- RÁDIO ESCOLA/ ENSINO 
PRIMÁRIO

11:30- PARABÉNS A VOCÊ

12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS 
DO JORNAL DA TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- ENTREVISTA 60 ANOS DA 
FRELIMO

14:30- RÁDIO NOVELA “OURO NE-

GRO”

14:45- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

15:10- CONSULTÓRIO MÉDICO

16:10- SEGURANÇA RODOVIARIA

17:30- RÁDIO ESCOLA/ ENSINO SE-

CUNDÁRIO

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 CORO-

NAVÍRUS

20:30- ECONOMIA E DESENVOLVI-

MENTO

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.

PREIA-MAR – Às 04.44 e às 17.09 
horas, com 3.44 e 3.64 metros, respec-
tivamente 

BAIXA-MAR – Às 11.01 e às 23.20 
horas, com 0.50 e 0.49 metros, respec-
tivamente     

INHAMBANE

28/19

VILANKULO

27/18

TETE

24/17

QUELIMANE

32/17

NAMPULA

30/18

PEMBA

28/21
LICHINGA

25/11

BEIRA

29/17

XAI-XAI

30/18

CHIMOIO

35/21

MAPUTO

26/17

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40  HINO NACIONAL  

05:45  GINÁSTICA:  GAP  

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08:00  TELESCOLA: ENSINO 
PRIMÁRIO - CIÊNCIAS SOCIAIS 
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 SE-
CUNDÁRIO - HISTÓRIA DA 10ª 
CLASSE
DIRECTO

09:30  A HORA DO CTP - MAPUTO 
PROVÍNCIA  
DIRECTO / MATOLA

10:00  NOTÍCIAS 

10:05  TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 1ª PARTE

11:00  NOTÍCIAS 

11:05  TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 2ª PARTE

12:00  NOTÍCIAS 

12:10  TELENOVELA: “IMPÉRIO DE 
MENTIRAS”  
REPETIÇÃO

13:00  JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14:00  NÓS MULHERES 

15:00  NOTÍCIAS 

15:05  TELESCOLA: ENSINO SE-

CUNDÁRIO - MATEMÁTICA 
DIRECTO

16:00  NOTÍCIAS 

16:05  CONEXÕES 
DIRECTO / NAMPULA

17:00  JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAM-
BICANAS 
DIRECTO

17:45  ESPECTÁCULO MUSICAL

19:00  JORNAL DE DESPORTO  
DIRECTO

19:50  PUB 

20:00  TELEJORNAL 
DIRECTO

21:15  QUINTA À NOITE  
DIRECTO

22:30  TELENOVELA: “IMPÉRIO DE 
MENTIRAS”  

23:30  ANTENA DO SOLDADO  
REPETIÇÃO

00:00  JORNAL DE DESPORTO  
REPETIÇÃO

01:00  NÓS MULHERES 
REPETIÇÃO

02:00  TELESCOLA: ENSINO SE-
CUNDÁRIO - MATEMÁTICA 
REPETIÇÃO

03:00  TUDO ÀS 10 
REPETIÇÃO

04:50  QUINTA À NOITE  
REPETIÇÃO

05:40  HINO NACIONAL  

05:45  GINÁSTICA: LOCALIZADA 

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

Na Execução Sumária nº 82/20-W, que o exequen-
te Banco Internacional de Moçambique, S.A, move 
contra os executados da Da Quinta, Lda., Octávio Luís 
dos Santos Pisabarro e Johanna Elizabeth Pisabar-
ro, foi ordenada a venda por meio de propostas em car-
ta fechada, em primeira praça, do seguinte imóvel:

Imóvel a vender

Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial da Cidade de Maputo, sob o n.º 56 795 a fls. 72 ver-so, do Livro B/191 e inscrito sob o n.º 73 671 a fls. 54 
do Livro G/95, a favor do executado Octávio Luís dos 
Santos Pisabarro, que foi constituída uma hipoteca 
provisória à favor do exequente Banco Internacional 
de Moçambique, SA, inscrita sob o n.º 72919, a fls. 08 
verso, do livro C-75.

As propostas devem mencionar preço superior a 9500 
000,00MT (nove milhões e quinhentos mil metic-
ais), correspondente ao valor da avaliação, para o prin-
cípio do pagamento da dívida e custas judiciais.

São convidadas todas as pessoas com interesse na 
compra do imóvel, a entregarem as suas propostas no Cartório desta Secção, sito na Av. 25 de Setembro, Palácio da Justiça, 4.º andar, em Maputo, bem como 

ficam notificados aqueles que, nos termos do dispos-to no artigo 876/2 do CPC, podiam requerer a adju-
dicação e bem assim aos titulares de qualquer direito 
de preferência na alienação do imóvel para, querendo, 
exercerem o seu direito no acto da venda, a entregarem 
as suas propostas no Cartório desta Secção, sito na Av. 25 de Setembro, Palácio da Justiça, 4.º andar, em Ma-
puto.

No dia 31 de Agosto de 2021, pelas 9.00 horas, na 
Sala de Audiências desta Secção, proceder-se-á à aber-
tura das propostas até esse momento apresentadas, 
cujo acto podem os proponentes assistir.

O imóvel poderá ser visitado no Bairro do Triunfo, Rua 
das Amendoeiras, n.º 191, R/C, cidade de Maputo, du-
rante as horas normais de expediente.Maputo, aos 17 de Agosto de 2021

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane 8086

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª Secção Comercial 

ANÚNCIO

O MÚSICO norte-americano 
Bob Dylan está a ser processa-
do num tribunal de Nova Ior-
que acusado de ter agredido 
sexualmente uma menor em 
1965.

A acção, apresentada sex-
ta-feira pela queixosa, iden-
tificada apenas pelas iniciais 
J.C., alega que Bob Dylan a 
terá agredido quando tinha 
12 anos, durante um período 
de seis semanas, entre Abril e 
Maio de 1965, de acordo com 
a agência de notícias Fran-
ce-Presse (AFP). Segundo a 
queixa, o cantor “abusou do 
seu estatuto de músico para 
fornecer álcool e drogas a J.C. 
e para a agredir sexualmente 
em várias ocasiões”. 

Dylan é ainda acusado de 
ameaçar fisicamente a me-
nor. Algumas das alegadas 
agressões terão tido lugar no 
apartamento de Bob Dylan, 
em Nova Iorque, no famoso 
Chelsea Hotel, de acordo com 
a acção.

A queixosa afirma que 
Dylan lhe causou “graves da-
nos psicológicos e traumas 
emocionais”, sendo que o 
montante dos danos reclama-
dos não é especificado. 

Numa declaração ao jornal 
USA Today, o porta-voz do 
cantor afirmou que “a acusa-
ção, com 56 anos, é falsa e será 
vigorosamente combatida”.

A acção foi apresentada 
um dia antes do fim da data-
-limite, ao abrigo de uma lei
do estado de Nova Iorque que
permite às vítimas de abuso
sexual processar os seus ale-
gados agressores, indepen-
dentemente de quando o acto
tenha sido praticado.

Na semana passada uma 
das alegadas vítimas de Jeffrey 
Epstein, o falecido empresário 
acusado de abuso sexual nos 
Estados Unidos, utilizou esta 
lei para processar o Príncipe 
André de Inglaterra, filho da 
rainha Isabel II, por alegada 
agressão sexual quando tinha 
17 anos.

Vencedor do Prémio No-
bel da Literatura 2016, por 
criar novas expressões poé-
ticas na grande tradição da 
canção americana, Bob Dylan 
é considerado o maior can-
tor-compositor de todos os 
tempos.

As suas canções mais fa-
mosas incluem “Blowin’ in 
the Wind”, “The Times They 
Are a-Changin” e “Like A 
Rolling Stone”.

O artista, com 80 anos, 
vendeu mais de 125 milhões 
de álbuns em todo o mundo. 
(LUSA)

Legenda: Bob Dylan po-
derá ir a tribunal por uma su-
posta violação acontecida em 
1965

O 
RECONHECIMENTO 
da criatividade juve-
nil, através da atribui-
ção do Prémio Jovem 
Criativo, tem estado a 

estimular o empreendedoris-
mo artístico e auto-emprego, 
reduzindo desta forma a falta 
de emprego na província de 
Maputo.

Vitória Diogo, secretária 
de Estado, falando por ocasião 
da realização da VII Edição do 
Prémio Jovens Criativos-2021, 
disse que dos 24 concorrentes, 
provenientes de todos os dis-
tritos, apenas 15 serão apura-
dos para representar a provín-
cia na gala nacional, a ter lugar 
no dia 29 de Outubro próximo 
na cidade de Pemba, província 
de Cabo Delgado.

Acrescentou que o reco-
nhecimento da criatividade 
juvenil impulsiona o desenvol-
vimento tecnológico através da 
inovação científica e a promo-
ção cultural para o desenvol-
vimento da indústria criadora, 
onde os jovens desempenham 

DECORRE entre hoje e amanhã, 
na cidade de Maputo, a 5.ª edição 
do seminário de jornalismo cul-
tural, constituído por fóruns de 
discussão e oficinas sobre o papel 
deste na história da comunicação 
e cultura no país.

O evento propõe debates so-
bre “Cultura como Objecto de 
Política Pública” e “Jornalismo 
Cultural na Internet: Sustenta-
bilidade e novas abordagens”. 
Estas abordagens são considera-
das necessárias devido à pande-
mia do novo coronavírus, doença 
que “empurrou” a realização de 
eventos culturais para platafor-
mas “online”.

Pelo segundo ano consecuti-
vo, este seminário terá um carác-
ter virtual, e poderá ser acom-
panhado a partir das 17.00h nas 
páginas oficiais do Museu Mafa-

lala, “Camões” e SoArte Media.
“Esta edição é carregada de 

simbolismo tendo em conta o 
percurso do projecto na histó-
ria da comunicação e cultura em 
Moçambique, resistindo às cons-
tantes mudanças de contextos, 
sobretudo nos últimos dois anos, 
e criando fóruns de discussão 
sobre o papel do jornalismo na 
consolidação do ‘ecossistema’ 
cultural no país”, explica a orga-
nização.

Ao longo dos últimos cin-
co anos, continuam, é notório 
o aparecimento de canais alter-
nativos que procuram construir
novos espaços para a arte e o
exemplo dessa realidade são as
plataformas digitais que se de-
dicam à produção de conteúdos
em diversos formatos para um
público cada vez mais abrangen-

te.
O evento conta com uma 

curadoria que propõe reflexões 
sobre as actuais narrativas e os 
caminhos a trilhar pelo sector 
criativo.

Assim, a sessão inaugural, 
que vai debater o tema “Cultura 
como Objecto de Política Públi-
ca”, terá três oradores, nomea-
damente os músicos e docentes 
Eduardo Lichuge e Rufas Macu-
luve, e Ivan Bonde, director do 
Instituto Nacional das Indústrias 
Culturais e Criativas (INIC). 

A segunda e última sessão, 
que vai reflectir sobre “Jornalis-
mo Cultural na Internet: Susten-
tabilidade e novas Abordagens”, 
vai sentar à mesa os jovens jor-
nalistas Hélio Nguane, Eduardo 
Quive, Hugo Chichava e Márcio 
Luz.

Criatividade juvenil estimula  
empreendedorismo artístico

dos 19.600 postos de em-
prego, de um plano anual 
de 24.572, registando deste 
modo um crescimento em 80 
por cento, sendo que destes 
13.621 foram para jovens”, 
disse.

Ciente da importância 
da criação de mais empregos 
para a empregabilidade de jo-
vens, tal como indicou, foram 
distribuídos 133 kits de auto-
-emprego que beneficiaram
a 174 jovens e 412 formandos
de curso técnico-profissional
beneficiaram-se, igualmente,
de estágios pré-profissionais. 

“Implantámos com su-
cesso o Comité Intersectorial 
de Apoio ao Desenvolvimen-
to de Adolescentes e Jovens 
(CIADAJ) em todos os distri-
tos. Este órgão coordena e faz 
a monitoria das acções que são 
implementadas em prol da 
juventude. Testemunhámos 
também na nossa província a 
criação de 127 pequenas e mé-
dias empresas de jovens em-
preendedores”, disse.

Diogo precisou que a for-
mação e capacitação conti-
nuam a merecer atenção do 
Governo. No ramo da Ciência, 
Tecnologia, Comunicação e 
Informação, tal como indicou, 
foram inscritos 155 jovens 
para serem formados como 
utilizadores de Tecnologia e 
Inovação Científica.

“Estamos cientes da 
transversalidade dos assun-
tos da juventude, pelo que, 
cada um de vós deve ser um 
interveniente activo. Con-
versem de jovem para jovem, 
explicando as vantagens de 
estudar, trabalhar e de definir 
tempo para cada coisa”, disse. 

No entanto, a secretária de 
Estado disse que conta com a 
juventude no respeito e cum-
primento das medidas de pre-
venção da Covid-19, fazendo 
com que os números de infec-
ções reduzam significativa-
mente, sem descurar as doen-
ças de notificação obrigatória 
como malária, tuberculose, 
diarreias e HIV/Sida.

um papel preponderante na 
formatação das principais 
obras nos processos socioeco-
nómicos sustentáveis e multi-
facetados.

Referiu que os resultados 
da promoção da criatividade 
da juventude são encorajado-
res, pois mesmo com o proble-
ma da pandemia da Covid-19, 

mostram-se resilientes e con-
tinuam a criar postos de traba-
lho.

“Durante o primeiro se-
mestre deste ano foram cria-

Vitória Diogo aprecia uma das obras criativas de jovens de Maputo

Seminário discute 
políticas culturais 
e novas abordagens

Mulher acusa 
Bob Dylan
de violação 56 
anos depois

Acesse https://t.me/Novojornal
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ANTÓNIO 
JOÃO DE DEUS 

MALAWENE
FALECEU

A Direcção do Instituto Superior de Ciências de 
Saúde e funcionários em geral comunicam com 
profunda dor e consternação o desaparecimento 
físico do Sr. ANTÓNIO JOÃO DE DEUS MALAWENE, 
pai da Srª Márcia Deolinda de Deus, funcionária do 
ISCISA, ocorrido no dia 10/8/2021, na Suazilândia, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza em data 
a anunciar oportunamente. À família enlutada o 
ISCISA endereça as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

8074

DOMINGOS 
JOANETH JÚNIOR

(JAY JAY)
FALECEU

Seus filhos João, Cilla, Bianca, Pa-
loma, Nádia e Anifa, irmãos Belmiro, Roberty, Aidinha, 
Newton, Vavá, Derito e Manucha, sobrinhos, netos, 
amigos, ex-colegas e demais familiares comunicam 
com profundo pesar o desaparecimento físico do seu 
ente querido DOMINGOS JOANETH JÚNIOR, ocorrido 
em Maputo, no dia 16/8/2021, vítima de doença, cujas 
cerimóniaS fúnebres se realizam hoje, dia 19/8/2021, às 
11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, precedidas 
de velório na capela do HCM. Paz à sua alma.

9021

ANA MARIA FAIAS
FALECEU

Seus irmãos Elisa Soupinho, 
Leila, Elisa, Farida, Judite e 
Naguib, cunhados Kassim, 
Carlos e Drofi, sobrinhos Fa-
rida, Leila, Guido, Mahatma, Shahazaadee, 
Gui e Tasmiyah cumprem o doloroso dever 
de comunicar o falecimento da sua irmã, 
cunhada e tia ANA MARIA FAIAS, cujas 
cerimónias fúnebres se realizam amanhã, 
sexta-feira, dia 20/8/2021, às 10.00 horas, 
na capela do HCM e às 11.00 horas, no 
Cemitério de Lhanguene. Que Deus lhe dê 
eterno descanso.

9022

ERNESTO ZAMBEZE 
GUIAMBA

FALECEU

Sua esposa Albertina Churrana, 
filhos Albertina, Amélia, Celina, 
Francisco, Cremilde, Jorge, Helena, Adérito, Célia 
e Henriques, netos, sobrinhos e demais familiares 
comunicam com profunda mágoa o falecimento do 
seu ente querido ERNESTO ZAMBEZE GUIAMBA, 
ocorrido no dia 17/8/2021, no HCM, vítima de doen-
ça, cujo funeral se realiza amanhã, dia 20/8/2021, às 
11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido 
de velório na capela do HCM, às 9.00 horas. Paz à 
sua alma.

9019

ADÉLIA FERNANDA 
NHABOMBA

FALECEU

A Direcção da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade Eduardo Mondlane, corpo docente, 
discente e técnico administrativo comunicam 
com profunda consternação o falecimento 
da Srª ADÉLIA FERNANDA NHABOMBA, mãe 
da Srª Eugénia Alfredo Cuamba, funcionária 
desta Faculdade, cujo funeral se realizou no 
dia 17/8/2021, às 10.00 horas, no Cemitério de 
Michafutene. À família enlutada apresentam as 
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

8084

JOAQUIM ZACARIAS 
MATARUCA

FALECEU

O Conselho de Administração e 
Comissão Executiva do Banco Le-
tshego SA, comunicam com gran-
de dor e consternação, o desaparecimento físico 
de JOAQUIM ZACARIAS MATARUCA, accionista e 
fundador do Banco Letshego SA, ocorrido no dia 
18/8/2021, na cidade de Maputo, vítima de doença 
e as cerimónias fúnebres decorrerão em data a 
anunciar. À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

SIMÕES PREÇO 
HINGAHINGA

FALECEU

A ADPP – Moçambique co-
munica com profundo pesar 
e consternação a morte do Sr. SIMÕES 
PREÇO HINGAHINGA, pai do seu colabo-
rador, ocorrida no dia 3/8/2021. Neste mo-
mento difícil, endereça  condolências à sua 
família. Que a sua alma descanse em paz.

8958

JOAQUIM ZACARIAS 
MATARUCA

FALECEU

A família Mataruca informa 
o desaparecimento físico
do seu ente querido JOAQUIM ZACARIAS
MATARUCA, ocorrido em Maputo, no dia
18/8/2021, vítima de doença, cujas ce-
rimónias fúnebres se realizam em data a
anunciar oportunamente. Que a sua alma
descanse em paz.

8105

CLOTILDE MARIA POPE

(Missa de 30 dias
e agradecimento)

Seus filhos, irmãos, netos, so-
brinhos, primos e demais fami-
liares, recordam com saudade a 
passagem do 30º dia do desaparecimento físico 
do seu ente querido CLOTILDE MARIA POPE, 
e agradecem a todos que directa ou indirecta-
mente os acompanharam neste momento de dor. 
Mais informam que hoje, dia 19/8/2021, pelas 
16.00 horas, rezam missa em sua memória na 
Rádio Maria . Paz à sua alma.

8106

ROSEMIN ISSÁ

FALECEU

O Conselho de Arbitragem, Direc-
ção e colaboradores do Centro de 
Arbitragem, Conciliação e Media-
ção comunicam com profundo pe-
sar e consternação o falecimento da Srª ROSEMIN 
ISSÁ, irmã do Dr. Abdul Carimo Issá, Presidente 
do Conselho de Arbitragem do CACM, ocorrido no 
dia 16/8/2021, cujas cerimónias fúnebres se realiza-
ram no dia 17/8/2021, no Cemitério de Lhanguene. 
À família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

9017

ANTÓNIO FERNANDES 
GOMES
(TONÍ)

FALECEU
A Direcção e trabalhadores em geral 
da CIMEXTUR, Lda. (IPANEMA) comunicam com profun-
da dor e consternação o falecimento do seu ente querido 
ANTÓNIO FERNANDES GOMES (Director Fabril), ocorri-
do no dia 14/8/2021, no Hospital Privado de Maputo, cuja 
cremação se realizou no dia 16/8/2021, às 16.00 horas, no 
crematório hindú do Cemitério de Lhanguene, antecedida 
de velório na capela do HCM, às 14.00 horas. À família 
enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Que 
Deus lhe conceda eterno descanso.

9027 

EDGAR HENRIQUES 
MARINO DE ALELUIA

FALECEU
Seus filhos Edna, Edmilson e 
Edwin, irmãos Félix, Hélder, Malé, 
Roberto, Osvaldo e Hermes, so-
brinhos, primos, genro, neta e demais familiares 
comunicam com profunda mágoa a morte súbita do 
seu ente querido EDGAR HENRIQUES DE MARINO 
ALELUIA, ocorrida no dia 17/8/2021, em Maputo, 
cujo funeral se realiza amanhã, sexta-feira, dia 
20/8/2021, às 10.00 horas, no Cemitério de Lhan-
guene, antecedido de missa na capela do HCM, às 
9.00 horas. Paz à sua alma.

8107

AMÉLIA HELENA 
HOBJANE RIBEIRO

(30 dias de eterna saudade)

30 dias se passam hoje do nosso 
último adeus a ti Melinha. A dor é 
tanta que chega a ser física. Teus pais aprenderam a 
ser pais contigo, tua irmã soube de amizade e cuidado 
contigo, teu marido aprendeu a ser família contigo, por 
fim, foi contigo que nos transformamos para receber 
teu filho, o Breno. Hoje, dia 19/8/2021, as famílias Ri-
beiro e Mavehe, rezam a Deus para que te receba em 
sua graça ao mesmo tempo que agradecemos a todos 
que nos têm acompanhado neste momento de dor e 
consternação. Que a sua alma descanse em paz.

9047

Acesse https://t.me/Novojornal
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N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

VENDE-SE

MORADA nova e moderna, tipo 4, 
num R/C e 1.º andar, todos quartos 
suites, com piscina e jardim, na Costa 
do Sol, vende-se por 25 milhões de 
meticais, negociáveis. Não hesite, ligue 
já. Contacto: 82-6421191, 84-8474370 
ou 87-8474370.

8334

PROPRIEDADE industrial com área de 
20.840m², situada na Machava, Rua das 
Mulheres, nº 1027, vende-se. Contacto: 
84-2943520.

7719

PROPRIEDADE em Cumbeza, num 
terreno murado de 20x40m, com portão, 
construção até à viga geral, a 900m da 
estrada, com água e energia, vende-se. 
Contacto: 84-1362901, Álvaro.

8768

FLAT tipo 1, na Avenida Maguiguana, no 
Bairro Central, próximo da Electricidade 
de Moçambique, vende-se. Contacto: 
84-4108706.

8837

PROPRIEDADE de 20x45, no Belo Ho-
rizonte, vende-se por 1 500 000,00MT; 
propriedade de 15x30m, na Matola, por 
1 000 000,00MT; propriedade de 20x40, 
no Kumbeza, por 800 000,00MT; pro-
priedade de 15x30, no Sommerschield 
II, por 3 800 000,00MT. Contacto: 84-
7196690 ou 82-6840156.

8910

MORADIAS novas por estrear, vendem-
-se a partir de 6 000 000MT; t3+1, num 
condomínio fechado, no Tchumene 2, 
apartamento t3+1, com vista para o mar 
por 27 000 000,00MT; moradia t3+1, 
suit, novinha, no Triunfo por 17 000 
000,00MT; propriedades 4000m², 5.4 
ha, na Av. Marginal, 3 300m², na baixa. 
Contacto: 82-4795100 ou 84-4075915.

8958

PROCURA-SE

APARTAMENTOS, flats, geminadas, 
vivendas, propriedades, terrenos, insta-
lações, lojas, armazéns, nas cidades de 
Maputo, Matola e arredores, procura-se 
para comprar e arrendar. Tem clientes 
em carteira. Contacto: 84-7036641 ou 
82-4652500.

8925

VENDE-SE

FLATS espaçosas e modernas, em 
prédios pequenos: tipo 2, num 2º an-
dar, no B. Central, vende-se por 4 250 
000,00MT; tipo 3, num 2º andar, no B. 
Central por 9 500 000,00MT; tipo 2, 
num 3º andar, no B. Polana por 7 300 
000,00MT; moradia de 2 pisos, tipo 8, 
com 3 suites e quintal enorme, no B. 
Sommerschield 1 por 60 000 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 84-2556815 ou 
87-4151955.

8439

VENDE-SE: Flat tipo 2, num R/C, com 
wc, cozinha na Polana; flat tipo 3, num 
3.º andar - último, com wc, cozinha,
na Polana; restaurante, apartamentos,
escritório, na Matola - Hanhane e pro-
priedade de 20x40m, com anexo tipo
2, no Bairro Mussumbuluco, na zona
do Spar-Novare. Contacto: 84-5926445.

8813

LOJA, com 30 m², num prédio novo, 
na Matola-Rio, zona movimentada, à 
berma da estrada, vende-se por 2 200 
000,00MT, negociáveis; armazém na 
Mozal-mercado, com 450 m² coberto e 1 
250 m² não coberto por 5 000 000,00MT; 
geminada num r/c e 1.º andar, em 
Kumbeza, tipo 3, com 2wc por 2 000 
000,00MT. Contacto: 84-7036641 ou 
82-4652500.

8925

AVISO

São avisados aos nossos estima-
dos clientes que no dia 11 de Agos-
to de 2021, a Sociedade AVRIL 
CONSULTING SOC.UNI, LIMIT-
ADA sita na Avenida Marginal 
nº52, Bairro da Costa de sol, dis-
trito municipal Ka Mavota, Cidade 
de Maputo, Nuel 100158760 que 
adoptou uma  nova designação 
da sociedade deixando de se des-
ignar por AVRIL CONSULTING 
SOC.UNI, LIMITADA passando a 
ser designada por AVRIL CON-
SULTING, LIMITADA.

A Direccção
8069

8026

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E AMBIENTE
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso
1. A Direcção Provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiente, sita na Av. União Africana n°2278, Cidade da Matola, vem por

meio desta, informar a todas as Empresas interessadas e inscritas no Cadastro Único, que está  aberto o concurso que se segue,
para apresentarem as suas propostas em cartas fechadas.

N° do Concurso Objecto do Concurso
Data e hora final da 

entrega das Propostas
Data e hora e hora 

de abertura
Garantia Provisória

33K000251/01/DPDTA/
RA/2021 

 Aquisição De Material De Escritório -
Consumiveis E Duradoiro

20/09/21
10.00H

 20/09/21
10.15H

 25.000,00Mt

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações através dos contactos telefónicos 84-5112409/82-0247524,
examinar os documentos do concurso e/ou levantá-los durante o período normal de expediente ao preço de 1.000,00Mt (mil
meticais), valor não reembolavel mediante a nota de deposita efectuado no Mbim no N° de conta 489748442 a partir do dia
18/08/21 na Direcção acima supracitado.

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

Matola, 10 de Agosto de 2021

________________________

A Autoridde Contratante

(Ilegível)

ROSEMIN MAHOMED ISSÁ
FALECEU

Seu esposo Omar, filho Tarik, irmãos Fátima, Omargy, Ab-
dul Carimo e Issufo, primos, sobrinhos e netos cumprem o 
doloroso dever de comunicar o falecimento de ROSEMIN 
MAHOMED ISSÁ, ocorrido no dia 16/8/2021, cujo funeral 
se realizou no dia 17/8/2021, no Cemitério de Lhanguene. Que Allah lhe 
conceda o Jannat Firdous. Ameen.

8969

CARIMO MOMADE 
ALY NANGY

FALECEU

Tio, é difícil encontrar e manter sere-
nidade para pensar e unir palavras 
para a tua repentina partida. Eras 
querido por todos nós pela tua amizade e expontâ-
nia alegria. Lembrar-te-emos com muito respeito e 
saudade. Os teus amigos Abdul, André, Afandi, Bi-
nit, Clóvis, Darmesh, Dipak, Doménico, Firoz, Hugo, 
Jatin, Miguel, Mendi, Toni, Nic, Nilesh, Nuno, Paulo, 
Rajan, Rajesh, Rakesh, Vikesh e Yoguesh comunicam 
o falecimento do seu amigo CARIMO MOMADE ALY
NANGY, ocorrido no dia 17/8/2021, em Maputo.

9049

JORGE ANTÓNIO 
NGUETSA

FALECEU

O Presidente do Conselho Municipal 
de Maputo, membros do Conselho 
Municipal, funcionários e Agentes 
Municipais comunicam com profunda dor e consterna-
ção o desaparecimento físico do Sr. JORGE ANTÓNIO 
NGUETSA, Supervisor da Polícia Municipal de Maputo, 
afecto ao Distrito Municipal KaMaxakene, no posto da 
Praça dos Combatentes, ocorrido no dia 14/8/2021, 
vítima de acidente de viação, cujo funeral se realizou 
no dia 18/8/2021, às 11.00 horas, no cemitério local 
de Muhalaze. À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

8039

JOSÉ MASSINGUE
FALECEU

O Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique, 
EP, Comité da Empresa e trabalhadores em geral comunicam 
com profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr. JOSÉ 
MASSINGUE, pai do Sr. Elias José Massingue, trabalhador desta 
empresa, ocorrido no dia 15/8/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou no 
dia 17/8/2021, no Cemitério Municipal da Vila de Chibuto, na província de Gaza. 
À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

8099

ISAURA FILIMÃO MEHENE
FALECEU

O Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique, EP, 
Comité da Empresa e trabalhadores em geral comunicam com profunda 
mágoa e consternação o falecimento da Srª ISAURA FILIMÃO MAHE-
NE, mãe do Sr. Moisés Eugénio Mabunda, trabalhador desta empresa, 
ocorrido no dia 16/8/2021, vítima de doença, , cujo funeral se realiza hoje, dia 19/8/2021, 
às 10.0 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido de velório na capela do HCM, às 
8.00 horas. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

8098

PROF. DOUTOR BORIS TANANA

FALECEU
O Conselho Directivo, órgãos colegiais, docentes, estudantes e 
trabalhadores do Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de 
Moçambique (ISCTEM) comunicam com profunda dor e cons-
ternação o falecimento do PROF. DOUTOR BORIS TANANA, ex-docente do curso 
de Engenharia Informática do ISCTEM. Neste momento de dor e luto o ISCTEM 
endereça à família enlutada, as mais sentidas condolências.

8093

EUSÉBIO UETELA
(1º ano de eterna saudade)

Passa um ano que nos deixaste, revivemos a cada dia 
a dor da tua partida e o vazio que se criou nos nossos 
corações é enorme. Amamos-te muito EUSÉBIO UETELA, 
e nunca nos esquecemos dos teus ensinamentos, do 
carinho e amor que sempre nos ofereceste. Tua esposa Maria, filhos, nora, 
genros, netos, irmãos, familiares e amigos, recordam-te com muita saudade 
e irão rezar missa em tua memória, amanhã, sexta-feira, dia 20/8/2021, às 
18.00 horas, e depositar flores na tua última morada, no cemitério familiar em 
Homoíne, no dia 21/8/2021, às 8.30 horas. Paz à tua alma.

8974

LINA LANGA MACAMO
(30º dia de eterna saudade)

A ACAMUX recorda hoje, com saudade 
a passagem dos 30 dias que mana LINA 
LANGA MACAMO, partiu para o descanso 
eterno. A Saudade é indescritível, mas o nosso consolo é 
certeza de que está na Glória do Senhor. Agradecemos a 
Deus o refrigério que nos concede para superar esta perda 
irreparável. Para sempre estará nos nossos corações. Des-
canse em paz, mana LINA.

8980

ANA MARIA FAIAS
FALECEU

Seus filhos John, Edgar, Sandra, Célia e 
Danila, netos Nicol, Maia, Alicia, Nuno, Gio-
vanni, Milana, Gabriel e Rodrigo cumprem o 
doloroso dever de comunicar o falecimento de sua mãe e avó 
ANA MARIA FAIAS, cujas cerimónias fúnebres se realizam 
amanhã, sexta-feira, dia 20/8/2021, às 10.00 horas, na capela 
do HCM, e às 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene. Que 
Deus lhe dê eterno descanso.

8104

PUBLICIDADE

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

Acesse https://t.me/Novojornal



DESPORTO Quinta-feira, 19 de Agosto de 202138

PUBLICIDADE

8048

VICTORINO XAVIER, EM 

MOSCOVO

O 
DIA de hoje ficará 
marcado como mais 
um momento histó-
rico para o desporto 
nacional. Pela pri-

meira vez, a Selecção Nacional 
de Futebol de Praia vai partici-
par no Campeonato do Mundo 
defrontando, no Complexo 
Olímpico Luzhniki, em Mos-
covo, a partir das 18.00 horas, 
a Espanha na primeira jornada 
do Grupo “B”. 

O primeiro opositor, a Es-
panha, é uma das selecções 
de maior gabarito dentre as 16 
presentes na competição, pelo 
que será um “osso” duro de 
roer. Aliás, caberá ao conjunto 
europeu assumir as despesas 
do jogo fazendo jus ao seu rico 
historial (finalista vencido em 
2013, quatro vezes campeã 
europeia e nove participações 
em mundiais). 

Todavia, terá de provar, 
dentro das quatro linhas, todo 
o seu poderio, até porque a
Selecção Nacional demons-
trou durante a fase de prepa-
ração ter valor para se bater
com adversários de alto qui-
late. Espelho disso mesmo foi
a forma como se apresentou

Costa do Marfim, Serra Leoa 
e Guiné Equatorial no “E”.

A maior prova continen-
tal africana será formada por 
24 selecções, divididas em 
seis grupos, sendo que ape-
nas o primeiro, o segundo e 
os quatro melhores terceiros 
classificados avançam para a 
fase a eliminar, os oitavos-
-de-final.

Refira-se que a 33.ª edi-
ção do CAN estava marcada 
para este ano, mas acabou 
por ser adiada para 2020 
próximo - apesar de man-
ter a designação CAN-2021 
- para não coincidir com
a Copa América e o Euro-
2020, competições adiadas 
devido à pandemia da Co-
vid-19.

A competição vai decor-
rer entre 9 de Janeiro e 6 de 
Fevereiro de 2022, nos Ca-
marões, 50 anos depois da 
última organização.

COMPOSIÇÃO DOS 
GRUPOS
Grupo “A”: Camarões, 

Burkina Faso, Etiópia e Cabo 
Verde

Grupo “B”: Senegal, Zim-
babwe, Guiné-Conacri e Ma-
lawi

Grupo “C”: Marrocos, 
Gana, Comores e Gabão

Grupo “D”: Nigéria, Egip-
to, Sudão e Guiné-Bissau

Grupo “E”: Argélia, Serra 
Leoa, Guiné Equatorial e Cos-
ta do Marfim

Grupo “F”: Tunísia, Mali, 
Mauritânia e Gâmbia

O AL Ahly ficou cada vez 
mais atrasado na luta pela 
revalidação do título de 
campeão nacional do Egip-
to, depois de empatar sem 
abertura de contagem com 
o El Geish, em jogo da 31.ª
jornada da Premier League 
daquele país do norte de 
África.

A três jornadas do fi-
nal do campeonato, com 
o empate, o Al Ahly ficou
a longos quatro pontos de
desvantagem em relação
ao arqui-rival Zamalec SC
que, na recepção ao Wadi
Degla, bastaram-lhe os
serviços mínimos para ga-
nhar, por 1-0, passando
a somar 73 pontos, con-

CINCO clubes do Botswana Foo-
tball League “BFL” (premier lea-
gue) falharam no licenciamento 
e, consequentemente, ficam sem 
direito à licença. Dessa forma, os 
referidos clubes não podem par-
ticipar em nenhuma competição, 
enquanto não regularizarem a si-
tuação, tendo o direito de apelar 
ao Comité de Apelações de Li-
cenciamento de Clubes, segundo 
o gestor de licenciamento de clu-

bes daquele país.
Refira-se que neste processo 11 

clubes foram bem-sucedidos de-
pois de avaliados nas categorias, 
infra-estruturas, administração e 
pessoal, jurídica e financeira. 

O gestor de licenciamento de 
clubes referiu que esta acção visa 
salvaguardar a credibilidade e in-
tegridade das competições, além 
do melhoramento do profissio-
nalismo no Botswana. 

“MUNDIAL” DE FUTEBOL DE PRAIA

Chegou a hora da verdade

no último jogo de controlo. 
Completamente despidos de 
complexos, os comandados 
de Abineiro Ussaca venceram 
o Uruguai, três vezes medalha 
de bronze, por 2-0, demons-
trando estarem preparados
para fazerem face às exigên-

cias de um campeonato do 
mundo. 

Nesta partida de um grau 
de dificuldade teoricamen-
te mais elevado comparati-
vamente aos que se seguem 
com Emirados Árabes Uni-
dos, agendado para sábado, e 

Tahiti, na segunda-feira, Mo-
çambique irá mesmo procurar 
conquistar nem que seja pelo 
menos um ponto, por forma a 
atacar com maior motivação e 
confiança o grande objectivo, 
que passa por ir além da fase 
de grupos.

Entretanto, a equipa na-
cional realizou na terça-feira 
o teste de adaptação às areias
do Complexo Luzhniki. Foi
um treino mais de descom-
pressão física e para afinar
alguns aspectos técnicos e
tácticos.

ABINEIRO USSACA

Daremos tudo pelo país
“VAMOS encarar o encontro com a Espanha 
como fazemos em todos outros. Encaramos 
este jogo como se fosse uma final e as finais 
não são para jogar bonito, mas sim para ga-
nhar. Sabemos de antemão que não somos 
favoritos, portanto não estamos pressiona-
dos, mas temos a obrigação de dar o nosso 
melhor. Agora não vamos nos emocionar por 

termos ganho um e outro jogo, porque ainda 
temos um caminho longo a percorrer. Vamos 
enfrentar selecções que estão há bastante 
tempo nestas andanças e nós o fazemos pela 
primeira vez, no entanto teremos uma pala-
vra a dizer. Daremos tudo pelo país”, disse 
o seleccionador nacional, Abineiro Ussaca,
perspectivando a estreia no “Mundial”.   

Moçambique apto para a estreia hoje

ABERTURA DO CAN-2021

Cabo Verde diante 
da Etiópia e Guiné-Bissau 
frente ao Sudão

Cabo Verde e Guiné-Bissau, únicos PALOP no CAN-2021, nos grupos de “morte”

AS selecções de Cabo Verde 
e Guiné-Bissau, as únicas de 
expressão portuguesa pre-
sentes no CAN-2021, farão 
a sua estreia medindo forças 
com Etiópia e Sudão, respec-
tivamente.

Cabo Verde fará a sua es-
treia a 9 de Janeiro de 2022, 
defrontando a Etiópia. No 
dia 13 bate-se com o Burqui-
na Faso, e termina a fase de 
grupos, a 17, com os Cama-
rões, a selecção anfitriã.

Os “Leões Indomáveis”, 
como é conhecido o combi-
nado camaronês, já vence-
ram a competição por cinco 
ocasiões (1984, 1988, 2000, 
2002 e 2017), e são, a priori, 
a selecção mais forte do Gru-
po “A”, pelo que Cabo Verde, 
Etiópia e Burquina Faso vão 
tentar o segundo lugar ou o 
melhor terceiro, que tam-
bém dá acesso aos oitavos-
-de-final. Sublinhe-se que
Cabo Verde vai participar
pela terceira vez numa fase
final do CAN, depois das pre-
senças em 2013, na África do
Sul, e 2015, na Guiné Equa-
torial.

Já a Guiné-Bissau, en-
quadrada no Grupo “ D”, 
tem estreia marcada para o 
dia 11 de Janeiro, antes de 
bater-se com Egipto e Nigé-
ria, nos dias 15 e 19, respec-
tivamente. Os “Djurtus” irão 
participar pela terceira vez 
consecutiva num CAN, após 
presenças em 2015, 2017 e 
2019, e estão no grupo mais 
forte.

Na constituição dos gru-
pos do CAN, destaque para a 
actual detentora do troféu, 
a Argélia, que enfrentará a 

NUM jogo emotivo realiza-
do no Signal Iduna Park, o 
Bayern de Munique bateu 
o rival Borussia Dortmund,
por 3-1, com Lewandowski a 
bisar no seu regresso à com-
petição, conquistando o seu 
primeiro troféu da tempora-
da, a Supertaça 2021-22.

Os rivais cruzaram-se na 
Supertaça após estreia com 
sortes diferentes da Bundeli-
ga, com o Dortmund a iniciar 
com pé direito e os bávaros 
com um empate frente ao 
Borussia Mochengladbach.

O primeiro tempo foi 
marcado por um grande jogo 
no Signal Iduna Park. As 
duas equipes criaram mui-
to para marcar. De um lado, 
Reus, Moukoko e Haaland 
pararam em Neuer.

Do lado do Bayern, no 
entanto, ninguém conseguiu 

parar Lewandowski. Aos 40 
minutos, o polaco recebeu 
um centro Gnabry, apareceu 
entre Akanji e Schulz para 
abrir o marcador.

O segundo tempo mal 
começou e o Bayern voltou 
a marcar. Após um corte de-
feituoso de Akanji, Lewan-
dowski antecipou-se à mar-
cação, deu um leve toque de 
calcanhar e Müller comple-
tou, fazendo o 2-0.

Após invalidar o golo de 
Réus na etapa inicial, o VAR 
apareceu novamente na par-
tida. Dessa vez, assinalou 
impedimento de Haaland, 
que havia marcado para o 
Borussia Dortmund.

O jogo seguia intenso. 
Aos 63, o Dortmund dimi-
nuiu. Bellingham descobriu 
Réus na entrada da área, que 
finalizou com um remate co-

Bayern conquista Supertaça alemã

locado para um golo para ver 
e rever. Era o 2-1.

 Mas o jogo era mesmo 
de Lewandowski. Aos 73, 
Akanji quis sair a jogar, a 

bola foi bloqueada por To-
lisso e sobrou para o polaco, 
que atirou colocado, fazen-
do o 3-1 final. 

Antes do confronto, 

houve espaço para homena-
gem a Gerd Müller, ídolo do 
Bayern e da selecção alemã, 
que faleceu no último do-
mingo.

“Bávaros” somam e seguem na Alemanha

Al Ahly perde terreno
na luta pelo título egípcio

(0-0 na terça-feira diante 
do El Geish e 1-1 ante o Is-
maily a 11 de Agosto) e ga-
nhou apenas um, no último 
sábado, por 2-0, ao ENPPI, 
tendo deixado o seu con-
corrente directo escapar na 
luta pelo título. Em igual 
número de jogos, o Zama-
lek fez o pleno, ganhando 
consecutivamente ao Al It-
tihad (1-2), Ismaily (0-2) e 
Wadi Degla (1-0).

Até ao fim do campeo-
nato, o “clube africano do 
século XX” fará mais dois 
jogos em casa, primei-
ro amanhã, diante do Al 
Masry, e a 27 de Agosto, 
na última jornada, ante o 
Aswan FC, deslocando-se, 

de permeio, na próxima 
terça-feira ao terreno do El 
Gounah, respectivamente 
terceiro classificado com 
49 pontos, antepenúltimo 
com 27 e em 10.º lugar com 
37 pontos.

Por sua vez, o Zamalek 
SC, que para ser campeão 
precisa apenas de duas vi-
tórias, tem dois jogos fora 
e um em casa, respectiva-
mente na próxima terça-
-feira, última e penúltima
jornada frente ao Cerami-
ca Cleopatra, El Intagh El
Harby e National Bank of
Egypt, nono classificado
(38), lanterna vermelha
(23) e 15.º lugar com 29
pontos. 

tra 69 da futura equipa do 
avançado internacional 
moçambicano Luís Miquis-
sone, cujo anúncio da con-

tratação está marcado para 
o final do campeonato.

Nos últimos três jogos, o
Al Ahly empatou dois jogos 

PARA PRIMEIRA LIGA 

Cinco clubes do 
Botswana falham 
no licenciamento

Acesse https://t.me/Novojornal



DESPORTOQuinta-feira, 19 de Agosto de 2021 39

N MOÇAMBOLA-2021 NMOÇAMBOLA-2021 N MOÇAMBOLA-2021 NMOÇAMBOLA-2021 N MOÇAMBOLA-2021 NMOÇAMBOLA-2021 NMOÇAMBOLA-2021 N

O DIRECTOR desportivo e homem forte 
do futebol do Costa do Sol, Artur Faria, foi 
suspenso, na sequência da crise despoletada 
depois da demissão do anterior treinador, 
Artur Comboio, a 30 de Julho último, o que 
levou a que um grupo de sócios e simpati-
zantes invadisse as instalações do clube para 

exigir, igualmente, a sua demissão. Eles 
acusam-no de fazer uma gestão danosa.

Segundo apurou o nosso jornal de fonte 
interna do clube de Ma Tchiki Tchiki, depois 
dos incidentes, a direcção liderada por Jonas 
Chitsumbi reuniu-se para tomar várias de-
cisões para permitir o retorno à normalida-

de, sendo que uma delas foi a suspensão de 
Artur Faria das suas funções de responsável 
pelo futebol profissional dos campeões na-
cionais.

Ainda de acordo com as nossas fontes, 
Artur Faria viu as suas funções suspensas 
por um período de 30 dias, tempo durante 

o qual o Costa do Sol vai decidir o futuro do
jovem dirigente. Neste momento, Artur Fa-
ria está em Portugal, onde tem parte da sua
família. Ele viajou dias depois dos incidentes 
de 30 de Julho.

Entretanto, o secretário geral e antigo 
capitão João Paulo Nhabanga é quem, ain-

da de acordo com as nossas fontes, está a 
dirigir interinamente o futebol profissional 
do Costa do Sol que, depois da demissão de 
Artur Comboio e da crise instalada, contra-
tou Artur Semedo para assumir o comando 
técnico dos “canarinhos”. 

Nos três jogos disputados sob comando 

técnico de Artur Semedo, lembre-se, o Cos-
ta do Sol ganhou um, ao Ferroviário da Beira 
(4-0), e empatou os restantes dois, ante o 
Incomáti de Xinavane (1-1) e Ferroviário de 
Nampula (0-0), ocupando o sétimo lugar 
com 22 pontos, a longos 17 pontos do líder, 
ABB, que soma 39 pontos.

A FEDERAÇÃO Moçambicana de Fu-
tebol (FMF) decidiu promover uma 
competição com a denominação de 
“Liguilha” em que participarão os 
três últimos classificados do Moçam-
bola-2021 no campeonato do próxi-
mo ano, no qual apenas um dos três 
participantes é que vai permanecer 
na “fina-flor” do futebol nacional em 
2022.

A decisão, segundo um comu-

nicado da FMF recebido na nossa 
Redacção, surge na sequência da 
impossibilidade da realização, este 
ano, dos campeonatos provinciais e 
das “poules” zonais de apuramento 
ao Moçambola-2022 devido à crise 
sanitária provocada pela pandemia 
da Covid-19.

O Moçambola-2022 contará com 
a participação de 12 equipas, em 
conformidade com o desejo da Liga 

Moçambicana de Futebol (LMF) que 
pretende reduzir o número de clubes 
devido às limitações financeiras. 

Essa situação faz com que os três 
últimos classificados do presente 
Moçambola tenham de disputar uma 
“Liguilha” na qual apenas o vencedor 
é que se vai manter na prova máxima 
do futebol nacional. O que é certo é 
que do Moçambola-2021, em curso, 
descem duas equipas.

O TREINADOR do Ferroviá-
rio de Nacala, Artur Macas-
sar  “Turito”, manifestou-se 
preocupado com o compor-
tamento do sector defensivo 
da sua equipa no Moçambo-
la, que tem consentido golos 
em jogadas aparentemente de 
menos perigo. 

Ele assumiu a equipa posi-
cionada na penúltima posição. 
Volvidos cinco jogos, conse-

guiu três empates com golos 
(Ferroviário de Nampula, Fer-
roviário de Maputo e Incomá-
ti) e duas vitórias (ADV e Mat-
chedje de Mocuba). No total, o 
conjunto sofreu três golos. 

Turito disse que quando 
começou a orientar a equipa 
constatou que tinha proble-
mas no sector defensivo. Os 
jogadores subiam com a bola,  
bastava o adversário descer 

duas ou três vezes sofriam 
golo.

Paulatinamente, durante 
o período em que o campeo-
nato esteve interrompido,
foi trabalhando por forma a
sanar o problema e entende
que está quase solucionado,
mas ainda preocupa. Neste
momento está a trabalhar para
incutir a necessidade de jo-
gar com tranquilidade no seu

“Provinciais” 
e Taça cancelados

O
S campeonatos 
provinciais e a 
Taça de Moçam-
bique, edição 
2021, foram for-

malmente cancelados, 
ontem, pela Federação 
Moçambicana de Futebol 
(FMF) que deu a conhecer 
o facto em comunicado.

No documento, a FMF 
justifica a sua decisão de 
cancelar os “provinciais” 
de 2021 com a situação 
provocada pela pandem-

ia da Covid-19 que “tor-
na impossível a realização 
destas provas”.

Em relação à Taça de 
Moçambique, a FMF afir-
ma que cancela a prova 
na sequência da impossi-
bilidade da realização dos 
“provinciais”, pois estas 
provas determinam a par-
ticipação das equipas na 
Taça de Moçambique. 

Assim, o país ficará dois 
anos sem “provinciais” e 
nem Taça de Moçambique, 
a segunda maior e mais 
importante prova fute-
bolística nacional.

Com efeito, a FMF in-
forma que em 2022, nas 
Afrotaças, o nosso país 
será representado por dois 
clubes, o campeão na-
cional, que vai à Liga dos 
Campeões, e o segundo 
classificado, que irá par-
ticipar da Taça Confeder-
ação Africana de Futebol 
(CAF). 

Normalmente, o
campeão nacional e o 
vencedor da Taça de 
Moçambique é que rep-
resentam o país em Áfri-
ca, mas a situação epi-
demiológica que impede 
a realização desta última 
competição puxa o vice-
campeão nacional para as 
provas continentais.

FMF cancela campeonatos provinciais e Taça de Moçambique

Duas equipas descem 
no actual Moçambola

NO AFROBASKET DE YAOUNDÉ

Salé quer melhorar 
quarto lugar de Dakar

Nazir Salé regressa à selecção de basquetebol feminino

disse o seleccionador nacional, 
afirmando que só tem garanti-
da ainda a pista de atletismo do 
Parque dos Continuadores. 

Nelito fala de 21 treinos no 
território nacional e outros 17 
na Turquia, onde deverá obser-
var estágio pré-competitivo, 

antes de rumar para a capital 
camaronesa.

Moçambique está no grupo 
da morte, o “B”, juntamente 
com a bicampeã africana Nigé-
ria e a poderosa selecção ango-
lana. O Grupo “A” é composto 
pela anfitriã Camarões, Cabo 

Verde e Quénia. No Grupo “C” 
encontram-se os combinados 
nacionais de Senegal, Egipto e 
Gabão. Por fim, o Grupo “D” 
integra Mali, Costa do Marfim 
e mais uma selecção a ser indi-
cada dentro de dias pela FIBA-
-África.

ÁRBITROS internacionais 
moçambicanos vão ser sub-
metidos a testes físicos, soli-
citados pela FIFA, no próximo 
sábado, para aferir o estágio 
destes por forma a serem in-
tegrados nos próximos com-
promissos internacionais. 

Segundo a Comissão Na-
cional de Árbitros de Futebol 
(CNAF), nos referidos testes, 
também serão incluídos, com 
o mesmo objectivo, os árbi-
tros a serem propostos para a
categoria internacional.

Concorrem para o apu-
ramento à lista a ser enviada 
em Setembro Celso Alva-
ção, Artur Alfinar, Wilson 
Muianga e Simões Guambe 
(centrais), Olívio Adriano, 
Arsénio Marrengula, Venes-
tácio Cossa, Roda Mondla-
ne, Teófilo Mungói, Olinda 
Augusto, Osvaldo de Jesus, 
Zacarias Baloi (árbitros auxi-
liares), de futebol de 11, Dique 
Muchanga, Ângelo Nguenha 
(futebol de praia), Lourenço 
Mascarenhas, Hilário Almo-
ço, Matandene Santos, Lúcio 

Árbitros vão a testes

Namorroi e Edmilson Miam-
bo (futsal).

A CNAF programou 
igualmente os testes para os 
árbitros da categoria nacional 
nos dias 4 e 5 de Setembro, 
na zona sul, prevendo-se que 
nessa data os árbitros que não 
estão a apitar no Moçambo-
la-2021, por terem chum-
bados nos testes anteriores, 
tenham a oportunidade de 
fazer a recorrência. 

Defensiva preocupa 
Ferroviário de Nacala

conjunto.
Os melhores resultados 

que os treinados por Turito 
têm amealhado nas últimas 
jornadas contribuíram para o 
abandono da zona de risco em 
que se encontrava posicionado 
até à última jornada da primei-
ra volta do Moçambola.

“Estou a trabalhar com 
jovens que procuram deixar a 
sua marca no futebol nacional. 
Estou satisfeito com a sua en-
trega”, reconhece que os pró-
ximos jogos serão desafiantes, 
uma vez que nenhuma equipa 
garantiu a sua manutenção na 
prova máxima do futebol na-
cional.

“Precisamos de manter os 
resultados positivos para con-
cretizar o objectivo. Cada jogo 
é uma final para nós”, con-
cluiu.

Entretanto, o treinador já 
está a ser pressionado pelos 
adeptos alegadamente por-
que tem apostado em atletas 
menos dedicados nos treinos. 
As acusações não são novas e 
já precipitaram a demissão de 
vários treinadores nos “loco-
motivas” de Nacala.

CRISE NO COSTA DO SOL

Artur Faria suspenso

NAZIR “Nelito” Salé é o ho-
mem escolhido para coman-
dar a Selecção Nacional sénior 
feminina de basquetebol que 
entre os dias 16 e 27 do próxi-
mo mês de Setembro disputa o 
Afrobasket na capital camaro-
nesa, Yaoundé.

Nelito foi apresentado ao 
fim da tarde de ontem, na sede 
da Federação Moçambicana 
de Basquetebol (FMB). É o re-
gresso do técnico depois do 
Afrobasket de 2017. Aliás, é o 
treinador com mais presenças 
no Afrobasket. Além de Nelito, 
estarão como adjuntos Carlos 
Dezanove e Milton Manheira, 
dos Ferroviários de Maputo e da 
Beira, respectivamente.

Além de anunciar a equipa 
técnica, foram apresentadas as 
17 jogadoras pré-convocadas, 
com destaque para as entradas 
de Yolanda Cossa, Sílvia Veloso, 
Carla Pinto, Stephânia Chiziane 
e Vilma Covane. Fazem par-
te ainda do grupo as habituais 
Dulce Mabjaia, Onélia Mutom-
bene, Anabela Cossa, Elizabe-
th Pereira, Ingvild Mucauro, 
Eleotéria Lhavanguane, Leia 
Dongue, Odélia Mafanela, Nilsa 
Chiziane, Tamara Seda, Deolin-
da Gimo e Cecília Henriques.

Os trabalhos deveriam ini-
ciar hoje, com treinos bi-diá-
rios, mas a FMB ainda não tem 
campo para treinos, tal como 

De acordo com a CNAF, 
dada a situação da pandemia 
da Covid-19, o grupo de ár-
bitros será dividido em dois, 
sendo que um entrará em ac-
ção no sábado (4 de Setem-
bro) e o outro será submetido 

a testes no domingo. 
O órgão que dirige os ár-

bitros moçambicanos prevê a 
mesma missão para as sema-
nas subsequentes para os juí-
zes das zonas centro e norte, 
respectivamente.

Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as 
mãos com água e sabão com frequência ou use um desin-
fectante a base de álcool a 70% e mantenha uma distância 

de pelo menos 2 metros das outras pessoas

Acesse https://t.me/Novojornal
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A EMME recomenda: Não leve 
crianças no banco de frente... se o 
airbag dispara poderá ser-lhes fatal 

Todos podemos apanhar a Covid-19, não 
importa a idade, a raça e principalmente 

onde vivemos

A UNIÃO Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola (UNI-
TA), na oposição, acusou ontem 
o MPLA, no poder, de “subver-
ter a lei visando perpetuar-se no
poder”, reiterando a legalidade
da eleição do seu líder, Adalberto
Costa Júnior.

“O Secretariado Executivo 
do Comité Permanente da Co-
missão Política da UNITA acom-
panha com bastante atenção e 
preocupação os últimos desen-
volvimentos da vida política em 
Angola, caracterizada por práti-
cas lesivas ao Estado Democráti-
co e de Direito e à boa convivên-
cia, onde o partido no poder usa 
todos os recursos e Instituições 
do Estado para subverter a lei vi-
sando perpetuar-se no poder”, 
lê-se numa nota enviada à LUSA.

Na nota, a UNITA dá conta de 
práticas que incluem a violação 
de direitos dos cidadãos e dos 
partidos, bem como a utilização 
abusiva dos órgãos estatais de 
comunicação social.

Para o principal partido da 
oposição em Angola, os sinais 
desta convicção acontecem to-
dos os dias, tal como atesta a 
Declaração de Voto do recém-
-demissionário Venerando Juiz
Presidente do Tribunal Consti-
tucional, para quem a postura do 
Regime em controlar o sistema
judicial, representa um “suicí-
dio do Estado Democrático e de
Direito”. A UNITA defende que
“é impossível a existência de um 
Estado Democrático e de Direito
sem um poder judiciário autóno-
mo e independente capaz de as-
segurar a observância do sistema 
jurídico, sobretudo das normas
consagradas na Constituição da
República, tal como defende na
sua declaração de voto vencido
o Juiz em causa” e considera que
“a recente e superficial revisão 
constitucional e os acórdãos que 
inviabilizaram novos partidos 
políticos, vêm confirmar este re-
trocesso do Estado Democrático 
e de Direito, por vontade e capri-

cho do partido governante”.
O Tribunal Constitucional 

recebeu em Maio uma impug-
nação, de um alegado grupo de 
membros da UNITA, que contes-
ta a actual liderança, aponta su-
postas irregularidades registadas 
no congresso, nomeadamente 
que Adalberto Costa Júnior te-
ria concorrido à liderança sem 
renunciar à nacionalidade por-
tuguesa. Segundo a imprensa 
angolana, o Ministério Público 
deu entrada, no início de Agosto, 
junto do TC com uma impugna-
ção do congresso que elegeu o 
actual líder.

Para esbater a polémica sobre 
a nacionalidade do seu líder, o 
secretariado executivo do comité 
permanente da comissão política 
da UNITA reagiu, logo em Maio, 
dizendo que que Costa Júnior 
“renunciou e perdeu a nacio-
nalidade portuguesa adquirida” 
como aferem os “processos exa-
minados” pelo Tribunal Consti-
tucional angolano. - (LUSA)

Suspensas buscas por 
sobreviventes no Haiti
OS esforços para encontrar sobreviventes e corpos de vítimas 
do terramoto que abalou o Haiti no sábado tiveram de ser sus-
pensos por causa da tempestade tropical Grace, que atingiu a 
mesma área que foi mais destruída pelo sismo de 7.2 graus na 
escala de Richter. As chuvas torrenciais, com 38 centímetros de 
precipitação, tornaram impossível o prosseguimento do traba-
lho de remoção dos escombros. A tempestade é apenas a mais 
recente de uma série de catástrofes que têm vindo a castigar 
aquele que é um dos países mais pobres do mundo. O terramo-
to de sábado fez, segundo a contagem mais recente, mais de 
1.900 mortos, milhares de feridos e pelo menos 30 mil desa-
lojados, cuja frustração cresceu com esta paragem forçada nos 
trabalhos. 

Adiada sentença 
do caso “Hotel Ruanda”
O SUPREMO Tribunal para Crimes Internacionais e Transfron-
teiriços anunciou ontem o adiamento da sentença do hoteleiro 
que inspirou o filme ‘Hotel Ruanda’, prevista para hoje, para 
uma data ainda a anunciar. “A Câmara do Supremo Tribunal 
para Crimes Internacionais e Transfronteiriços informa o pú-
blico que a sentença no caso de Paul Rusesabagina e de outro 
acusado não será proferida amanhã, como previsto”, disse 
o tribunal na sua conta oficial no Twitter. Na mesma mensa-
gem, citada pela AFP, o tribunal acrescenta que a nova data
será comunicada aos litigantes amanhã, 20 de Agosto de 2021.
O Ministério Público ruandês pediu pena de prisão perpétua
para Rusesabagina, que enfrenta acusações de terrorismo num 
julgamento considerado injusto pela família. Rusesabagina, em 
tempos elogiado por ter salvado centenas de tutsis do genocí-
dio de 1994, enquanto era gerente de um hotel, enfrenta acusa-
ções relacionadas com ataques de um grupo armado dentro do
Ruanda em 2018 e 2019.

Uganda detecta vírus da pólio 
O UGANDA confirmou a detecção do poliovírus de tipo 2 cir-
culante de origem vacinal (cVDPV2) em amostras de plantas 
em águas de Kampala, que as autoridades relacionam com a 
diminuição da imunização devido à Covid-19. “O vírus detec-
tado tem ligações com uma estirpe de cVDPV2 detectada no 
Sudão”, indicou terça-feira o Ministério da Saúde do Ugan-
da, num comunicado citado pela agência EFE, que acrescenta 
não ter sido indicado qualquer caso da doença. “Os constantes 
movimentos transfronteiriços entre os nossos países vizinhos e 
os países do Corno de África actualmente afectados por surtos 
de cVDPV trazem riscos adicionais de importação da pólio”, 
acrescenta o Governo, que promete aumentar a vigilância para 
detectar possíveis casos de pólio e também acelerar os esforços 
para a vacinação. Kampala foi declarado livre de pólio selvagem 
em 2006 e África na sua totalidade em 2020.

Mais de mil pessoas 
“assassinadas”
pelos militares em Myanmar
MAIS de mil pessoas morreram devido à repressão exercida 
pelas autoridades no poder em Myanmar depois do golpe 
de Estado de Fevereiro, disse ontem a Associação de Apoio 
aos Presos Políticos. “De acordo com as nossas informa-
ções, 1001 inocentes foram assassinados. O número real de 
vítimas pode ser muito mais elevado”, refere Tate Naing, 
secretário da Associação de Apoio aos Presos Políticos de 
Myanmar, através de uma mensagem divulgada na rede so-
cial Twitter. 

Xi Jinping pede 
redistribuição da riqueza 
O PRESIDENTE chinês, Xi Jinping, apelou ontem a uma “re-
gulação mais forte sobre os altos vencimentos”, no último 
sinal de que uma campanha inicialmente orientada para as 
gigantes tecnológicas expandiu-se para abranger objectivos 
sociais mais amplos. Segundo a imprensa estatal, durante 
uma reunião da Comissão Central para Assuntos Financeiros 
e Económicos do Partido Comunista Chinês (PCCh), realiza-
da na terça-feira, e presidida por Xi, o líder chinês enfatizou 
a necessidade de “regular rendimentos excessivamente altos 
e encorajar grupos e empresas com altas margens de lucro a 
devolverem mais à sociedade”. A comissão acrescentou que, 
embora o PCCh tenha permitido que algumas pessoas e re-
giões “enriquecessem primeiro”, nas primeiras décadas após 
o país se abrir à economia de mercado, a prioridade agora é
“prosperidade para todos”.

O EX-PRESIDENTE Lula da 
Silva, que lidera as sondagens 
de intenção de voto para as 
eleições presidenciais de 2022, 
apesar de não ter formalizado 
a sua candidatura, disse que 
nunca quis tanto ser Presiden-
te do Brasil como agora.

“Ainda não sou candidato. 
Mas estou na fila. Vou confes-
sar que nunca tive tanto de-
sejo de ser Presidente como 
tenho agora, com 75 anos”, 
disse Luiz Inácio Lula da Sil-
va, numa mensagem nas redes 
sociais.

“Não tenho o direito de me 
reformar, de ficar parado ou 
de carregar ódio. E o PT (Par-
tido dos Trabalhadores) tem 
a obrigação de voltar (ao po-
der). Depois vamos definir a 
candidatura”, acrescentou o 

dirigente e fundador do maior 
partido de esquerda da Améri-
ca Latina.

Lula da Silva admitiu a sua 
intenção de disputar as elei-
ções presidenciais de 2022 
desde que, em Novembro de 
2019, saiu da prisão, onde 
cumpriu pena antecipada de 
580 dias por duas condena-
ções por corrupção que foram 
anuladas pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF).

O ex-presidente brasileiro 
restabeleceu os seus direitos 
políticos que havia perdido 
por ter sido condenado em 
duas instâncias.

Apesar de os seus co-reli-
gionários considerarem a sua 
candidatura um facto, Lula da 
Silva esclareceu que só acei-
tará a indicação, caso tenha 

condições e as forças de es-
querda lhe peçam para liderar 
uma campanha para derrotar 
o actual Presidente, Jair Bolso-
naro, seu principal adversário
político e que aspira a ser ree-
leito.

O ex-presidente voltou a 
falar da sua possível candida-
tura após iniciar no passado 
domingo uma ronda de 10 dias 
por seis estados do nordeste 
brasileiro, região mais pobre 
do país e reduto eleitoral do 
PT, para se reunir com lide-
ranças políticas e sociais.

Sondagens indicam que 
se as eleições de Outubro de 
2022 fossem hoje, Lula da Sil-
va venceria, com 46 por cento 
dos votos, e Bolsonaro estaria 
em segundo lugar, com 25 por 
cento. - (LUSA)

A ORGANIZAÇÃO Mundial da 
Saúde (OMS) condenou ontem 
que os países mais ricos avan-
cem com o reforço da vacina-
ção contra a Covid-19 quando 
os países mais pobres ainda 
nem sequer imunizaram a sua 
população.

“Estamos a dar coletes sal-
va-vidas a pessoas que já têm 
coletes salva-vidas, enquanto 
(outras) pessoas estão a morrer 
afogadas, esta é a realidade”, 
criticou, numa referência ao 
fosso entre os países mais ricos 
e os países mais pobres, o direc-
tor-executivo do Programa de 
Emergências de Saúde da OMS, 
Michael Ryan, na videoconfe-
rência de imprensa regular da 
organização sobre a evolução 
da pandemia da Covid-19.

“Estamos a deixar milhões 
de pessoas sem nenhuma pro-
tecção”, enfatizou.

A OMS reiterou que os da-
dos científicos à data não su-
portam a necessidade de admi-
nistração generalizada de doses 

adicionais de vacinas.
De acordo com a OMS, os 

“poucos dados” de que dispõe 
“sugerem a redução da eficácia 
da protecção” das vacinas “em 
relação à doença ligeira”, mas 
“não em relação à prevenção 
da doença grave”.

“Não sabemos se as doses 
de reforço farão uma grande 
diferença na doença grave e 
morte. Sabemos que vacinar 
o maior número possível de
pessoas salvará vidas”, disse
Bruce Aylward, responsável na
OMS pelo COVAX, mecanis-
mo de distribuição universal e
equitativa de vacinas contra a
Covid-19, ao qual, voltou a la-
mentar, continuam a não che-
gar doses suficientes para dar
aos países mais pobres.

Em 4 de Agosto, o direc-
tor-geral da OMS, Tedros Ghe-
breyesus, pediu uma moratória 
sobre as doses de reforço, “pelo 
menos até ao fim de Setem-
bro”, para que os países pobres 
pudessem imunizar a sua po-

pulação.
Ontem, voltou a lembrá-lo, 

realçando que os países mais 
pobres vacinaram apenas 2 por 
cento da sua população.

“A injustiça vacinal é uma 
vergonha para toda a huma-
nidade e se não a enfrentar-
mos juntos, prolongaremos o 
estado agudo desta pandemia 
por anos, quando poderia aca-
bar numa questão de meses”, 
apontou.

Numa tentativa de conter a 
disseminação da variante Del-
ta do novo coronavírus, mais 
contagiosa, vários países, como 
Estados Unidos, Alemanha, 
França e Bélgica, anunciaram 
que vão avançar com a admi-
nistração de uma terceira dose 
às pessoas mais vulneráveis, 
como idosos e imuno-depri-
midos.

A Covid-19 provocou pelo 
menos 4.381.911 mortes em 
todo o mundo, entre mais de 
208,5 milhões de casos de in-
fecção. - (LUSA)

O 
JULGAMENTO dos 
acusados do assas-
sinato do dirigente 
histórico pan-africa-
no Thomas Sankara, 

num golpe de Estado em 1987, 
no Burkina Faso, terá início a 11 
de Outubro, na capital Ouaga-
dougou, anunciou o procura-
dor militar do país.

“O procurador militar no 
Tribunal Militar de Ouagadou-
gou informa a opinião nacional 
e internacional que o julga-
mento dos acusados no caso do 
assassinato do Presidente Tho-
mas Sankara e dos seus doze 
companheiros será aberto na 
segunda-feira, 11 de Outubro 
de 2021”, refere um comunica-
do enviado terça-feira à Agên-
cia de notícias AFP.

A 13 de Abril, foi anuncia-
do que o antigo Presidente do 
Burkina Faso, Blaise Compao-
ré, exilado, seria julgado pelo 
homicídio do seu antecessor 

no cargo, Thomas Sankara, no 
golpe de Estado de 1987, no 
qual tomou o poder, segundo 
fonte judicial.

O caso foi naquele dia sub-
metido ao Tribunal Militar de 
Ouagadougou, a capital do 
Burkina Faso, após as acusações 
contra os principais arguidos, 
incluindo Compaoré, terem 
sido confirmadas, 34 anos após 
a morte do ícone pan-africano, 
conhecido localmente como 
o “pai da revolução”, de acor-
do com advogados de defesa e
partidos civis citados na altura
pela AFP.

Guy Herve Kam, advogado 
da parte civil, adiantou que o rol 
de acusados é composto “es-
sencialmente por Blaise Com-
paoré e 13 outros, acusados de 
atacar a segurança do Estado, 
cumplicidade no assassinato e 
cumplicidade no recebimento 
de cadáveres”.

Segundo este advogado, 

“chegou finalmente o momen-
to da justiça e um julgamento 
pode começar”.

Thomas Sankara, que che-
gou ao poder através de num 
golpe de 1983, foi morto por um 
comando em 15 de Outubro de 
1987, aos 37 anos, num golpe 
que levou Compaoré, seu então 
companheiro de luta, ao poder.

A morte de Sankara, o “Che 
Africano”, foi um assunto tabu 
durante os 27 anos de poder de 
Compaoré, que foi derrubado 
por uma insurreição popular 
em 2014.

O caso foi novamente tra-
zido para a ribalta pelo governo 
democrático de transição e em 
Março de 2016 foi emitido um 
mandado de captura contra o 
antigo presidente, que vive na 
Costa do Marfim. Por ter nacio-
nalidade costa-marfinense e, 
como não há acordo de extra-
dição entre os dois países, deve 
ser julgado à revelia. - (LUSA)

O UGANDA acolheu favoravel-
mente o pedido das autoridades 
dos Estados Unidos da América 
(EUA) para abrigar com urgência 
no seu território pelo menos dois 
mil refugiados afegãos, confir-
mou, terça-feira, uma ministra 
do governo do Uganda.

“Devido à natureza da crise 
que o Afeganistão está a viver e 
aos problemas logísticos de saí-
da de refugiados, não podemos 
confirmar quando essas pessoas 
chegarão ao Uganda, mas esta-
mos preparados para recebê-las, 
a qualquer momento”, disse a 
ministra do Estado para a Prepa-
ração contra Desastres e Ajuda a 
Refugiados, citada pela Agência 
EFE.

Esther Anyakun afirmou 
que o governo norte-americano 
cobrirá todos os custos necessá-
rios ao transporte e alojamento 
dos refugiados que sigam para o 

Uganda.
“No passado fim-de-sema-

na, o governo do EUA falou com 
vários parceiros internacionais, 
incluindo o Uganda, para ajudar 
no caso provável de ser necessá-
rio acolher temporariamente al-
guns afegãos”, explicou o Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros 
num comunicado.

O Uganda já acolhe 1,5 mi-
lhões de refugiados, sobretudo 
do Sudão do Sul, República De-
mocrática do Congo (RDCongo), 
Burundi, Somália e Ruanda, de 
acordo com os dados do Alto 
Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados (ACNUR).

Todos os refugiados no 
Uganda têm autorização para 
sair dos acampamentos que fo-
ram criados e procurar emprego, 
começar qualquer tipo de ne-
gócio, estudar nas escolas e ins-
titutos públicos e trabalhar nos 

hospitais do Estado.
Segundo a ACNUR, esta na-

ção africana tem um dos mode-
los de acolhimento de refugiados 
mais generosos do mundo.

“Como ugandeses, orgu-
lhamo-nos de que o nosso país 
demonstre o compromisso de 
oferecer um abrigo seguro para 
os refugiados de qualquer guerra 
ou conflito”, concluiu Anyakun.

Os talibãs conquistaram 
Cabul no domingo, no fim de 
uma ofensiva iniciada em Maio, 
quando começou a retirada das 
forças militares norte-america-
nas e da NATO, que estavam no 
país desde 2001, no âmbito da 
ofensiva contra o regime extre-
mista (1996-2001), que acolhia 
no seu território o líder da Al-
-Qaida, Osama bin Laden, prin-
cipal responsável pelos atenta-
dos terroristas de 11 de Setembro
de 2001.- (LUSA)

BURQUINA FASO

Julgamento dos “assassinos” 
de Sankara em Outubro

Thomas Sankara

VACINA CONTRA COVID-19

OMS condena egoísmo 
de países ricos

UNITA acusa 
MPLA e governo 
de subverter a lei

Uganda vai receber dois mil 
refugiados do Afeganistão

Lula nunca quis tanto ser 
Presidente como agora
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