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PUBLICIDADE

EDITORIAL

ARRANCA, próxima segunda-feira, 23 de Agosto, 
o julgamento mais esperado de todos os tempos em
Moçambique. Trata-se do processo relativo às dívidas
não declaradas, num processo que se espera seja con-
cluído em 45 dias.

Entendemos nós que, mais do que um simples jul-
gamento, o que vai acontecer na 6.ª Secção Criminal 
do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, a funcionar 
na tenda branca montada no recinto do Estabeleci-
mento Penitenciário  de Máxima Segurança da Ma-
chava, vulgo BO, é a celebração do Estado de Direito 
Democrático, caracterizado, como se sabe, pelo prin-
cípio de separação de poderes. É que entre os argui-
dos e declarantes estão proeminentes figuras ligadas 
ao Estado e ao Governo no presente e no passado, o 
que nunca tinha acontecido. E é o mesmo Estado que 
criou condições materiais e outras para a sua realiza-
ção. Igualmente, o evento é igualmente aguardado 
com expectativa, não só pelas pessoas envolvidas, 
mas também pelos valores monetários em causa neste 
escândalo (mais de um bilião de dólares norte-ameri-
canos, dos mais de dois biliões de dólares contraídos 
para a viabilização das empresas MAM, ProIndicus e 
a Ematum).

Desde que o caso das dívidas não declaradas foi 
despoletado, muito tem sido dito e por isso o cidadão 
comum há-de ter já feito o seu julgamento e até en-
contrado culpados neste escândalo que envolve mais 
de um bilião de dólares.

Vários nomes foram pronunciados em relação a 
este processo, sendo por isso que consideramos ter 
chegado a hora de as pessoas arroladas e que se sin-
tam inocentes provarem de facto que não têm nada 
a ver com o caso. Estas terão a oportunidade de se 
defenderem publicamente e se explicarem se terão 
ou não tirado proveito do valor em causa. Evidente-
mente que quem tiver beneficiado da quantia terá de 
assumir as suas responsabilidades.

Neste contexto, queremos, por isso, lembrar a to-
dos os cidadãos que não é pelo facto de terem sido 
arrolados no processo como arguidos que serão incri-
minados, pois a decisão do juiz da causa dependerá 
das provas a serem produzidas ao longo dos 45 dias.

Para nós, este julgamento terá também o condão 
de ser didáctico, para além de credibilizar o sistema 
de justiça nacional, tanto a nível interno como ex-
terno. Assim pensamos porque independentemente 
da sentença que vier a ser proferida pelo tribunal, 
contribuirá para desencorajar aqueles que, eventual-
mente, um dia venham a se sentir tentados a enve-
redar por actos ilícitos, já que terão testemunhado, 
uma vez mais, que de facto o crime não compensa.

Ao mesmo tempo, o julgamento vai transmitir 
um grande sinal para a comunidade internacional 
que, possivelmente, poderia estar desconfiada em 
relação ao funcionamento das instituições moçam-
bicanas, sobretudo as de Administração da Justiça. 
Ou, por outra, o julgamento vai recuperar a imagem 
negativa do país fora de portas.

A nossa grande expectativa é que neste julga-
mento seja feita a justiça, encontrando-se os cul-
pados para serem punidos de forma exemplar pelo 
crime que cometeram, prejudicando o Estado mo-
çambicano.
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Há duelos no Moçambola em 
Maputo e Nampula esta tarde

INS avalia eficácia 
das vacinas contra Covid-19 

Procura-se novo fornecedor 
de gás de cozinha

A partir das evidências reunidas até ao momento, sabe-se que o coronavírus pode 
ser transmitido em TODAS AS REGIÕES, incluindo aquelas com tempo quente e 
húmido. Independentemente do clima, adopte medidas de protecção, a melhor 
das quais é lavar as mãos com frequência. 
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O TRIBUNAL Judicial da Cidade de Maputo 
julgou improcedente o requerimento de um 
rol de 35 testemunhas submetido por advo-
gados de defesa de alguns réus do caso das 
dívidas não declaradas a ser julgado a par-
tir da segunda-feira, alegadamente por não 
respeitar preceitos legais. O requerimento 
foi submetido pelos advogados Alexandre 
Chivale e Isálcio Mahanjane. 

Num despacho a que o “Notícias” teve 
acesso, datado de 16 de Agosto, assinado 
pelo juiz da causa, Efigénio Baptista, refe-
re-se que os dois advogados “têm feito do 
processo ou dos meios processuais um uso 
manifestamente reprovável, com o fim de 
conseguir um objectivo ilegal, impedir a 
descoberta da verdade, entorpecer a acção 
da justiça ou protelar, sem fundamento sé-
rio, o processo. 

Segundo ainda o despacho, os dois cau-
sídicos revelam uma actividade desonesta, 
cavilosa, proteladora, com a intenção de 
prejudicar as condições favoráveis a uma 
“boa e justa decisão do pleito”.

Lembre-se que os advogados solicitaram 
ao tribunal que vai julgar o caso das dívidas 
ocultas os cidadãos Sherif Manscur, Agosti-
nho Mondlane, Lázaro Lopes Menete, Carlos 
Agostinho do Rosário, Sérgio Pantie, Antó-
nio Boene, Helena Mateus Khida, Eng. João 

Noa Rafael Sanete, Tinga Maquetela, Nuno 
Ndonga, Omar Mithá, Claudino Mamudo 
Foi, Caifadine Manasse, Chinguane Mabote, 
Fernando Sumbana Júnior, Pedro Chaúque, 
Celso Isamel Correia, Carlos Mesquita, Da-
nilson Vaz, Eneas Comiche, Lucas Chomera 
Jeremias, Jaime Baessa Neto, Venâncio Mon-
dlane, Francisco Mussane Muchanheia, Lu-
ciano André de Castro, José Mateus Kathupa, 
Esmeralda Muthemba, Eiko Cassamo e Ana 
Senda Coanai.

De acordo com o documento que temos 
estado a citar, o requerente apenas arrola 
mas não alega e nem demonstra o contribu-
to dos mesmos para a busca da verdade ma-
terial no caso. “Cabia ao requerente alegar 
e provar que aquelas individualidades  pos-
suem conhecimento directo sobre factos que 
constituem objecto do processo. Não é fun-
ção do tribunal adivinhar o sentido que as 
“partes” querem dar às suas afirmações ge-
néricas, nem suprir as deficiências das mes-
mas”, lê-se no despacho.  Considera ainda 
que algumas das testemunhas arroladas na 
lista apresentada pelos dois advogados são 
partes interessadas no processo, de tal for-
ma que não podem se apresentar no tribunal 
neste papel. É o caso, por exemplo, de Jean 
Boustani, Arlindo João Ngale e o Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi. 

O 
FORNECIMENTO de 
energia aos distritos, 
cuja rede foi destruí-
da pelos terroristas 
na província de Cabo 

Delgado, será reposto dentro 
dos próximos 45 dias, segundo 
garantias dadas pela Empresa 
Electricidade de Moçambique 
(EDM).

Falando ontem no final 
de uma visita de trabalho que 
realizou à província de Ma-
nica, o Ministro dos Recursos 
Minerais e Energia, Max To-
nela, disse que já foi feito um 
trabalho de levantamento das 
linhas destruídas, com des-
taque para Macomia-Awasse, 
Awasse-Mueda, Awasse-Mo-
címboa da Praia, onde se está 
a trabalhar para gradualmente 
assegurar que estes distritos 
possam dispor de energia eléc-
trica.

“Os terroristas destruíram 
muitas infra-estruturas, com 
ênfase para escolas, hospitais, 
tribunais, linhas de energia, 
água, entre outras. Nessa base, 
estamos a desenvolver um pla-

no para restabelecer a norma-
lidade”, afirmou Max Tonela.

Dados avançados recen-
temente indicam que os ata-
ques de grupos terroristas nos 
distritos do norte da província 
de Cabo Delgado provocaram a 
destruição de cerca de 313 km 
de cabos eléctricos de baixa e 
média tensão, o que representa 
um prejuízo financeiro enor-
me para as contas da empresa 
Electricidade de Moçambique 
(EDM).

Este tema foi um ponto de 
debate durante a VIII sessão 
ordinária do Conselho dos Ser-
viços Provinciais de Represen-
tação de Estado da província 
de Cabo Delgado, alargada aos 
administradores distritais.

Sobre o ponto de situação 
da electrificação da provín-
cia (Energia da Rede Nacional, 
Sistemas Fotovoltaicos e Com-
bustíveis), consta que até a pri-
meira semana de Abril corren-
te tinham sido efectuadas 3852 
novas ligações, de um total de 
11.500 previstas para o primei-
ro semestre deste ano.

EM ALGUNS DISTRITOS DE CABO DELGADO

EDM garante reposição
de energia em 45 dias

Tribunal chumba
pedido da defesa

DÍVIDAS NÃO DECLARADAS

Tudo a postos para
início do julgamento
ESTÁ tudo a postos para o início, 
a partir da próxima segunda-
-feira, das sessões de discussão
e julgamento do caso “dívidas
não declaradas”. O processo vai 
decorrer no Estabelecimento
Penitenciário de Máxima Segu-
rança (BO), arredores da cidade
da Matola, na província de Ma-
puto.

A garantia foi dada ontem 
por Pedro Nhatitima, juiz-con-
selheiro e porta-voz do Tribunal 
Supremo, no final da vistoria e 
ensaio geral efectuado à ten-
da-gigante montada para aco-
lher as sessões de audiência do 
maior escândalo de corrupção 
que o país registou no período 
pós-independência.

Nesta visita guiada esti-
veram presentes quadros do 
Tribunal Supremo, Procura-
doria-Geral da República, Or-
dem dos Advogados, pessoal 
de apoio por parte do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo, 
jornalistas e elementos de segu-
rança, entre outros. 

Nhatitima explicou que a 
opção pela colocação da ten-
da-gigante, com capacidade 

para acolher 80 pessoas, visa 
garantir maior participação do 
público, visto que a sala de jul-
gamento do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo é diminuta 
para acolher o pessoal de apoio 
ao tribunal, réus, advogados, 
declarantes, testemunhas, jor-
nalistas e outros interessados 
em  acompanhar as sessões. 

“Estão criadas as condi-
ções no sentido de o tribunal 
dar início ao seu trabalho com 
toda a serenidade e tranquili-
dade. Tudo foi feito, dentro do 
contexto da pandemia do novo 
coronavírus, para que o julga-
mento tenha lugar sem sobres-
saltos”, disse Nhatitima.

A fonte desmentiu infor-
mações postas a circular nos 
últimos dias, segundo as quais 
o juiz da causa, Efigénio Bap-
tista, teria submetido uma carta
renunciando a presidência do
julgamento.

“Muito pelo contrário, o juiz 
está de pedra e cal e vai assumir 
o seu trabalho com a devida 
responsabilidade”, garantiu.

Com a realização do jul-
gamento, o juiz-conselheiro e 

porta-voz do TS acredita não 
ser apenas uma ocasião para se 
fazer justiça, com base na ma-
téria produzida nos autos, mas 
também para a sociedade ficar 
a saber o que efectivamente 
aconteceu em volta deste as-
sunto.  Entretanto, 250 profis-
sionais de Comunicação Social, 
entre jornalistas, fotógrafos e 
técnicos de rádio e televisão 
tinham sido acreditados até 
ontem pelo Gabinete de Infor-
mação (GABINFO) para proce-
der à cobertura das sessões de 
julgamento. Segundo Emília 
Moiane, directora do GABINFO, 
os credenciados são todos de 
órgãos nacionais. 

“Apelamos aos jornalistas 
que informem com isenção os 
acontecimentos para que a so-
ciedade esteja a par de tudo o 
que aconteceu”, exortou Emília 
Moiane.  Avançou que foi ain-
da criada uma sala de impren-
sa específica para acomodar 
os jornalistas que irão cobrir o 
julgamento, bem como fazer a 
transmissão em directo e nou-
tras plataformas das principais 
incidências deste processo. 

É HOJE conhecido, em Maputo, o re-
sultado do trabalho da comissão de in-
quérito independente e multissectorial 
criada para investigar as causas do aci-
dente rodoviário ocorrido em Maluana, 
distrito da Manhiça, província de Ma-
puto, a 3 de Julho último e que matou 
32 pessoas. 

A EVOLUÇÃO da Covid-19 no país está a ser 
caracterizada pela redução da taxa de positivi-
dade, segundo o Ministério da Saúde (MISAU), 
que anunciou ainda 618 novos casos de infec-
ção e 13 óbitos. Por exemplo, a taxa de positi-
vidade anunciada ontem foi de 19,3 por cento 
das amostras a testarem positivo para o novo 
coronavírus.  As 618 infecções foram detecta-
das em 3203 amostras enviadas aos laborató-
rios nacionais de virologia. Ontem o MISAU 
anunciou mais 12 mortes devido à Covid-19.

“ACÓRDÃOS do Conselho Constitu-
cional da Jurisdição Eleitoral  (2003 – 
2019)”  é o título do livro a ser lançado 
hoje, em Maputo, numa cerimónia a 
ser dirigida pela presidente do Con-
selho Constitucional, Lúcia Ribeiro. A 
obra, da autoria de Guilherme Mbilana, 
é uma colectânea de acórdãos e delibe-
rações proferidas na sede da adminis-
tração e gestão eleitoral entre 2003 e 
2019 e será apresentada pelo juiz-con-
selheiro do  órgão Albino Nhacassa.

A sub-estação da EDM destruída pelos terroristas em Awasse poderá voltar a funcionar dentro de  um mês e meio

LISTA DAS 35 TESTEMUNHAS  
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EPISÓDIO SOCIAL: ele levou, da sua aldeia 
natal para o seu convívio em Maputo, uma 
criança de tenra idade, de uma família vizinha, 
para lhe proporcionar educação escolar e dar o 
devido amparo no processo de construção da 
sua personalidade. A criança não se encon-
trava registada ainda e depois de insistidos 
pedidos para que o progenitor, emigrado na 
África do Sul, se deslocasse a Maputo a fim de 
declarar o nascimento, não houve correspon-
dência. A criança era órfã de mãe e vivia com 
a tia na aldeia. Perante uma proposta para que 
o vizinho afectivo registasse o filho como seu,
o biológico anuiu e assim se procedeu, estabe-
lecendo-se também a maternidade a favor da
então companheira do aludido vizinho afecti-
vo. O pai registral sempre procurou socializar o 
menino com o biológico, levando-o à África do
Sul, mas aquele não comparecia aos encontros 
e o tempo os foi distanciando profundamente. 

Volvidos anos de convivência com o pai 
constante do registo, estabelecida uma in-
dicação notória de tratamento como filho no 
seio familiar e nas relações sociais, estando, o 
já jovem, a finalizar os seus estudos universitá-
rios, o pai biológico reapareceu com reivindi-
cação pelo registo do filho. O filho distancia-se 
da pretensão do pai.

A questão de partida visa examinar até que 
medida o quadro normativo responde à preo-
cupação do pai biológico e de que forma se 
avalia a posse de estado de filho, ou seja, a no-
tória reputação de filho de quem registou nas 
relações familiares e sociais e, por fim, como 
lidar-se com o abandono afectivo perpetrado 
pelo pai biológico ao longo dos anos?

DISCUTINDO
Analisando a Lei da Família, às conclusões 

chega-se nos seguintes termos: o pai biológico 
tem ao seu dispor uma ferramenta legal que é 
a perfilhação, podendo deslocar-se à conser-
vatória para declarar a sua paternidade (arti-
go 267). A perfilhação pode ter lugar a todo o 
tempo. O filho, sendo menor, não tem poder 
de decisão sobre o acto do pai, ficando em va-
lidade a paternidade estabelecida. Porém, se o 

filho for já maior (de 21 anos), fixa o artigo 274 
da Lei da Família, a conjugar com o artigo 155 
do Código do Registo Civil, que a perfilhação 
só pode tornar-se efectiva consentindo o filho. 
Recusando-se o filho, o acto fica sem efeito e 
ao pai não restará, em face do nosso ordena-
mento jurídico, nenhuma outra via processual 
para lograr os seus intentos.

 DEBATE CONTÍNUO
Em debate contínuo levantam-se algumas 

preocupações intersectando não só as op-
ções legislativas neste campo, como também 
tacteando a dignidade da pessoa humana. A 
lei permite a perfilhação a todo o tempo e se 
torna efectiva a paternidade quando declarada 
durante a menoridade do filho. Num enqua-
dramento realista, teríamos um pai que aban-
donou o filho durante vinte anos e o perfilha, 
impondo-se na sua qualidade, incondicional-
mente. A discutir se alonga o saber da sua res-
ponsabilidade pelo abandono afectivo durante 
anos, a considerar que o fez voluntariamente 
e com grosseira negligência. O nosso quadro 
normativo não prevê responsabilização direc-
ta nestes casos. Se viveu anos sem reconhecer 
o filho, o tempo transcorrido fica à solta, pois a
sua responsabilidade parental conta do regis-
to da paternidade. Não se ajuíza a negligência
por não ter antes estabelecido a sua qualidade
parental. Controvérsia dispõe-se na possi-
bilidade de uma reparação civil (pagamento
indemnizatório) pelo tempo de ausência afec-
tiva.  Seria mercantilizar as relações familiares
ou seria uma punição merecida para quem
negligentemente se distancia do seu dever pa-
rental?

O afecto é o elemento central na forma-
ção do carácter e da personalidade do filho. 
Defendemos  que é uma profunda questão de 
dignidade criar-se uma plataforma normativa 
que responsabilize o abandono afectivo, não 
só nos casos de registo tardio negligenciado e 
associado ao distanciamento de amparo, como 
também para o abandono afectivo após o re-
conhecimento da paternidade ou da materni-
dade. 

DISCUTINDO LEIS

Dignidade e direitos (28)

(consanguinidade, abandono afectivo e a dignidade)

Jurista – didiermalunga@gmail.com
DIDIER MALUNGA

EVELINA MUCHANGA

O 
ACESSO à informação 
sobre as diferentes 
formas de prevenção 
de infecções de trans-
missão sexual (ITS), 

incluindo o HIV, e a gravidez 
não planificada está a mudar 
a forma de pensar de algumas 
raparigas e jovens da cidade de 
Maputo e não só. 

Adelaide Eugénio é uma 
delas. Com 20 anos de idade e a 
frequentar a 11.ª classe, a jovem 
mulher estuda para ser médi-

PREVENÇÃO DE HIV E GRAVIDEZ NÃO PLANIFICADA

Quando a escolha é voluntária e informada 
ca e sabe o que deve fazer para 
evitar que os seus sonhos sejam 
interrompidos por causas evi-
táveis.

“Dedico-me muito aos es-
tudos, uso contraceptivos mo-
dernos, em particular o preser-
vativo, porque oferece dupla 
protecção: previne a infecção e 
a gravidez”.

Encontrámos esta jovem 
mulher na terça-feira, no ter-
minal dos transportes públicos 
de passageiros do Xikhelene, 
onde, na companhia de outros 
indivíduos da sua idade, vendia 

doces para atender às suas ne-
cessidades e apoiar na renda da 
família.

Contou-nos que foi na es-
cola onde aprendeu sobre as 
ITS, HIV/SIDA, gravidez inde-
sejada, bem como as diferentes 
formas de prevenção destes 
problemas de saúde e sociais 
que têm desgraçado a vida de 
vários jovens no país. 

Desde essa altura, ela de-
cidiu prevenir-se de doenças 
e gravidez indesejada e conta 
com o apoio da mãe, que sem-
pre a incentiva a manter-se nos 
estudos, mesmo enfrentando 
dificuldades financeiras.

Estatísticas apresentadas 
recentemente pelo ministro da 
Saúde, Armindo Tiago, mos-
tram que, em Moçambique, a 
maior vulnerabilidade à infec-
ção por HIV recai sobre as ra-
parigas e adolescentes entre os 
15 e 19 anos de idade. 

“O risco de infecção por 
HIV é alto entre as popula-
ções-chave, mulheres e rapa-
rigas adolescentes e mulheres 
jovens, sendo que, em 2020, 
adolescentes e jovens foram 
responsáveis por 40 por cento 

UM dos parceiros da Saúde é Associação Mo-
çambicana para o Desenvolvimento da Família 
(AMODEFA) que, segundo o respectivo director-
-executivo, Santos Simione, tem ajudado a criar
ambiente favorável para que as populações-cha-
ve tenham serviços de saúde amigáveis que aten-
dam às suas necessidades. 

“É um trabalho contínuo. Não podemos 
pensar que um dia vamos ter completamente 
este ambiente criado, mas é um ambiente que 
permanentemente devemos estar a melhorar”, 
observou Simione. 

Para manter os serviços, a associação adap-

tou-se à nova realidade, tendo em conta as 
restrições impostas para combater a Covid-19. 
Passou a apostar em garantir que os provedores 
levem os serviços de saúde às famílias e a realizar 
consultas via telefone, em vez de brigadas mó-
veis e feiras de saúde.

“A educação de pares e a sensibilização para 
o uso de métodos de longo prazo também fazem
parte das diferentes estratégias que adoptámos”, 
disse Simione, chamando atenção para a neces-
sidade de se incluir a Covid-19 no pacote mínimo 
de serviços iniciais, tendo em conta que se trata
de uma situação de emergência.

Trabalho contínuo
O MINISTÉRIO da Saúde (MI-
SAU) elaborou directizes e 
políticas para responder às 
necessidades específicas das 
populações-chave com vista a 
reduzir novas infecções de HIV 
e garantir maior longevidade 
das pessoas que vivem com 
este vírus. 

Jéssica Seleme, ponto fo-
cal para a população-chave 
de HIV no MISAU, explica 
que as directrizes apontam 
para o fornecimento de ser-
viços de saúde amigáveis 

para estes grupos populacio-
nais, assim como a formação 
de provedores de saúde sobre 
a matéria. 

“Olhamos para as inter-
venções estruturais, compor-
tamentais assim como as bio-
médicas. Naquilo que cabe a 
nós, como MISAU, para além 
de os provedores estarem for-
mados para oferecer serviços 
amigáveis, oferecemos infor-
mações específicas a estas po-
pulações relacionadas como as 
ITS e formas de sua apresenta-

ção”. 
Contudo, Seleme enten-

de que há necessidade de criar 
condições para dotar as popu-
lações-chave de conhecimen-
tos sobre os seus direitos à saú-
de para que possam exigir em 
caso de incumprimento pelos 
provedores de saúde. 

Para fornecer estes servi-
ços, o MISAU conta com paio 
de vários parceiros internacio-
nais e está a mobilizar recursos 
internos em entidades públicas 
e privadas.

Aposta em serviços amigáveis

O ACESSO aos serviços de saú-
de e contraceptivos em Mo-
çambique - desafios e lições no 
contexto da Covid-19 - mere-
ceu debate na terça-feira, num 
evento virtual organizado pela 
Embaixada da Suécia e a Lam-
bda. 

Na ocasião, a embaixado-
ra da Suécia em Moçambique, 
Mette Sunnergren, falou das 
dificuldades que as popula-
ções-chave enfrentam para 
aceder aos serviços de saúde, 
dada a forma discriminatória 
como são tratadas por alguns 
segmentos da sociedade. 

Para ela, a não discrimina-
ção é um principio fundamen-
tal dos direitos humanos e se 
aplica igualmente ao direito à 
saúde. Por isso, entende que 
não ter acesso a uma boa saú-
de pode impedir as pessoas 
de ter a sua vida na plenitude, 
ir à escola, trabalho, assumir 
responsabilidades familiares e 
participar em actividades na 
comunidade.  

“Devemos lutar contra a 
Covid-19, mas não nos deve-
mos esquecer que a prevalên-
cia do HIV em Moçambique 
(13.2 por cento) continua alta 
e se corre o risco de aumentar 
ainda mais à medida que as 
restrições da Covid-19 limitam 
o acesso à informação, con-
traceptivos, tratamento, que
são necessários para conter o
HIV”, observa. 

Avançou que é reconhe-
cendo estes desafios que a 
Suécia tem dado apoio para o 
suporte de algumas iniciativas 
que visam garantir o acesso aos 
serviços de saúde e contracep-
tivos às populações-chave. 

Por seu turno, a repre-
sentante do Fundo das Na-
ções Unidas para a População 
(FNUAP), Andrea M. Wojnar, 
anotou que esta entidade tra-
balha em estreita colaboração 
com o Governo e parceiros para 
garantir o acesso a serviços de 
saúde sexual e reprodutiva e 
um fluxo constante de supri-

mentos de planeamento fami-
liar, como forma de reduzir a 
mortalidade materna e infantil, 
fornecendo protecção dupla 
contra a gravidez e a transmis-
são do HIV e outras doenças 
sexualmente transmissíveis.

Segundo Wojnar, as barrei-
ras que dificultam o acesso aos 
serviços para jovens e mulheres 
são as mesmas para a comuni-
dade LGBTQI e outros grupos-
-chave, durante a pandemia.

Avançou que o Governo
continua a trabalhar nas co-
munidades, com o apoio da so-
ciedade civil e das Nações Uni-
das, para fornecer informações
e serviços por meio de visitas
porta a porta, brigadas móveis,
rádios comunitárias e campa-
nhas de comunicação de mas-
sa para garantir que mulheres
jovens, adolescentes meninas,
jovens e grupos-chave como
a comunidade LGBTQI façam
escolhas voluntárias e infor-
madas sobre sua saúde sexual e 
reprodutiva.

Apoio para melhor decisão  

TAL como Adelaide, Mar-
ta Cumbe, 20 anos de idade, 
previne-se das infecções de 
transmissão sexual e gravidez 
não planificada recorrendo ao 
preservativo. Esta jovem, que 
vende fruta no terminal do 
Xikhelene, já concluiu a 10.ª 
classe, mas interrompeu os 
estudos porque os pais ficaram 
sem condições financeiras para 
mantê-la na escola.

Ela não teve alternativa a 
não ser procurar trabalho, ten-
do optado por abandonar a sua 
terra natal, Inhambane, à bus-
ca de oportunidades na cidade 
de Maputo. Aqui trabalhou por 
dois anos como doméstica. 

“Sempre quis ser enfermei-
ra, mas trabalhava e dormia no 
serviço. Não havia espaço para 
continuar com os estudos. Co-
nheci o meu namorado e ele 
incentivou-me a apostar num 
negócio e comecei esta sema-
na. Assim, já vai dar para voltar 
à escola”, animou-se.

Estas duas jovens tiveram 
a sorte de ouvir e colocar em 
prática os ensinamentos sobre 
a saúde sexual e reprodutiva. 
O mesmo não pode dizer Rosa 
Nguila, nome fictício para pro-
teger a integridade da fonte 
que aos 17 anos de idade en-
gravidou, abandonou a escola e 
hoje, com 24 anos de idade, já é 
mãe de dois filhos.

“Tive sonhos, mas pelas 
dificuldades que passo perdi a 

perspectiva de vida”, lamen-
tou, sentada num banco de 
madeira naquele terminal ro-
doviário, local de convergência 
de muitas pessoas idas de vá-
rios pontos de Maputo. 

Para esta mulher, desde 
que interrompeu os estudos 
para atender à maternidade, 
perdeu os “eixos” da vida, pois 
teve de ir ao lar e não tem a 
possibilidade de se formar.

“Hoje estou aqui a traba-
lhar na banca de outra pessoa. 
O meu sonho está perdido”, 
disse, avançado que quando 
se falava sobre saúde sexual e 
reprodutiva na escola não dava 
importância, mas hoje tem 
ideia diferente.

 “Aconselho todas as me-
ninas a aprenderem sobre os 
meios de prevenção de doenças 
e gravidez para melhor planifi-
carem as suas vidas. É difícil ser 
mãe antes de estar preparada 
para tal”, disse, afirmando que 
já está a fazer o uso de contra-
ceptivos e percebeu que tudo o 
que se falava para desencorajar 
o uso destes métodos não pas-
sava de mitos e desinformação, 
pois “são importantes para as
nossas vidas”.

Em Moçambique, uma em 
cada duas meninas casou-se 
antes dos 18 anos, o que con-
tribui para que o nosso país es-
teja entre os que têm os índices 
mais altos de uniões prematu-
ras em África e no mundo.

Realidades diferentes

das novas infeções por HIV”, 
sublinhou o ministro.

Estimativas indicam ainda 
que, no ano passado, ocorre-
ram no país 98 mil novas infec-
ções, 38 mil mortes e cerca de 
2.1 milhões de infectados pelo 
vírus que causa a SIDA. 

Para o titular da pasta da 
Saúde, a vulnerabilidade da 
mulher ao HIV/SIDA deve-se 
a vários factores, entre os quais 
biológicos, sócio-culturais e 
económicos.

Para além disso, Armindo 
Tiago aponta a localização geo-
gráfica de Moçambique, que, 
por si, já representa um desa-
fio nas estratégias de controlo 
desta doença, tendo em conta 
que se localiza na África Aus-
tral, região fortemente afecta-
da pela pandemia.

Anotou que, em 2019, a 
África Subsahariana, com ape-
nas 12 por cento da população 
mundial, concentrava cerca de 
68 por cento das pessoas de to-
das as idades que viviam com o 
HIV no mundo, sendo que Mo-
çambique é, pelas estatísticas, 
o segundo país da região com
mais novas infecções por HIV.Informadas, as jovens mulheres poderão fazer escolhas voluntárias e acertadas
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Adelaide Eugénio fala da importância da prevenção do HIV e gravidez indesejada

Marta Cumbe continua com o sonho de ser enfermeira

Saúde procura prover serviços amigáveis para adolescentes e jovens
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Se tiveres uma doença crónica como HIV, Hiperten-
são ou Diabetes, continue a ir às consultas e tomar a 

medicação de forma regular

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

PUBLICIDADE

O 
INSTITUTO Nacional de 
Saúde (INS) inicia nos pró-
ximos dias, na região Me-
tropolitana do Grande Ma-
puto, a avaliação da eficácia 

das vacinas contra a Covid-19 admi-
nistradas no país.

O director-geral do Instituto Na-
cional de Saúde, Ilesh Jani, disse que 
a medida faz parte dos protocolos 

para a avaliação da eficácia dos fár-
macos em cada país-membro da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS). 
“A área do Grande Maputo é onde 
temos registado maior incidência de 
casos da Covid-19, por isso é o local 
onde vamos começar este estudo. A 
OMS tem um desenho do estudo de 
efectividade das vacinas, que é o mo-
delo que vamos usar de modo que os 

dados gerados estejam alinhados e 
comparáveis aos de outras partes do 
mundo”, explicou.

Ilesh Jani reiterou que até ao mo-
mento todas as vacinas que estão 
a ser administradas no país foram 
aprovadas pela OMS e protegem de 
mortes e doenças graves causadas 
pelo novo coronavírus.

“Neste momento, não existe in-

dicação para seleccionar certas vaci-
nas em função das variantes porque 
todas elas protegem da doença grave 
e morte causada por qualquer estirpe 
do vírus”, indicou

Apesar de grande parte das pro-
víncias do país estar a registar redu-
ção de novas infecções, o Instituto 
Nacional de Saúde não descarta a 
possibilidade de o país ser atingido 

por uma quarta vaga da pandemia.
“A quarta vaga está a acontecer 

em vários locais geográficos do mun-
do. Por exemplo, a Europa vive agora 
a quarta vaga. No continente africa-
no, um exemplo de país que está na 
quarta onda é o Quénia, daí que não 
temos razões para acreditar que não 
virá”, alertou o director do INS.

Ilesh aponta como medidas que 

podem retrair o surgimento de uma 
quarta vaga intensa no país a vaci-
nação e o cumprimento rigoroso das 
medidas de prevenção da doença. 

Refira-se que nos últimos dias o 
país tem vindo a registar desacelera-
ção da pandemia, havendo redução 
da alta transmissibilidade, positivi-
dade e letalidade, como no mês de 
Julho.

OS mercados da cidade de Maputo devem reunir condições 
para que os vendedores e utentes cumpram as medidas de 
prevenção e contenção da pandemia da Covid-19. 

O posicionamento foi defendido pelo presidente do Con-
selho Municipal da Cidade de Maputo, Eneas Comiche, na vi-
sita que efectuou às obras de construção dos mercados anexo 
do Xipamanine e de Frango e Magumba, na Costa do Sol.

Apontou que o acesso à água e a organização das bancas 
vão permitir o cumprimento das medidas básicas de preven-
ção das doenças.

Referiu que a visita tinha em vista verificar se as reco-
mendações estão a ser observadas e o estágio das obras em 
curso, para garantir o cumprimento dos prazos acordados. 

“Constatámos que estão a ser acauteladas todas as condi-
ções para que os vendedores do mercado anexo do Xipama-
nine não se aglomerem”, anotou, acrescentando que as au-
toridades municipais estão a mobilizar recursos de parceiros 
para a criação de um parque de estacionamento condigno no 
local.  

Comiche mostrou-se satisfeito com o estágio das obras 
do Mercado de Frango e Magumba, assegurando que está 
tudo a postos para a sua entrega no fim do mês em curso. 

Arranca avaliação da eficácia 
das vacinas contra Covid-19

Mudas de repolho para 
agricultores de KaMavota

CINQUENTA mil mudas de 
hortícolas de alta qualidade e 
elevado poder vegetativo fo-
ram entregues, quarta-feira, 

à União Geral dos Agricul-
tores de Maputo, no distrito 
municipal KaMavota, na ci-
dade capital, tendo em vista 

incrementar a produção ali-
mentar e fortalecer as asso-
ciações de produtores.

A oferta foi canalizada 

pela NATURA, empresa que 
opera no sector do agro-ne-
gócio. Trata-se de mudas de 
repolho que deverão gerar 60 
toneladas para alimentar o 
mercado local. 

Os beneficiários foram se-
leccionados em função da es-
pecialidade de produção nas 
12 associações que integram 
8790 agricultores, incluindo 
jovens, dos quais 6500 são 
mulheres. 

Segundo Eduardo Vie-
ra, administrador da NATU-
RA, o donativo destina-se a 
apoiar os agricultores que se 
queixam de elevados custos 
de aquisição de sementes de 
qualidade.

“Como a nossa empre-
sa está vocacionada para a 
promoção da agricultura, a 
todos os níveis, partindo da 
produção, processamento e 
colocação no mercado, sen-

timo-nos sensibilizados e de-
cidimos oferecer estas mudas 
para melhorar a qualidade”, 
contou.

Frederico Mondlane, be-
neficiário da doação, disse 
que o gesto da NATURA é 
bem-vindo porque não tem 
sido fácil adquirir mudas de 
alta qualidade.

“Estas plantas já estão 
preparadas, bastando apenas 
serem bem tratadas para ter 
boa produção,” comentou.

Laura Joaquim, agriculto-
ra-membro da união, apon-
tou que a iniciativa é louvável 
porque incentiva a produção 
de alimentos de qualidade.

“Temos vontade de pro-
duzir comida suficiente para 
colocar no mercado nacio-
nal, mas falta-nos o finan-
ciamento adequado para su-
portar a cadeia de produção,” 
informou.   

 Entrega de mudas à União Geral dos Agricultores de Maputo

COVID-19

Comiche monitora 
prevenção 
nos mercados

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

máscara. E tu?

Acesse https://t.me/Novojornal
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  097/21

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 19 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 4,16 4,24 4,20
  Botswana Pula 5,58 5,69 5,64
  eSwatini Lilangueni 4,16 4,24 4,20
  Mauricias Rupia 1,47 1,50 1,49
  Zâmbia Kwacha 3,59 3,66 3,63

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 574,96 586,45      580,71
  Malawi Kwacha 78,48 80,05 79,27
  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 11,60 11,83 11,72
  Canada Dolar 49,44 50,43 49,94
  China/Offshore Renminbi 9,71 9,90 9,81
  China Renminbi 9,72 9,91 9,82
  Dinamarca Coroa 9,92 10,12 10,02
  Inglaterra Libra 86,25 87,97 87,11
  Noruega Coroa 7,00 7,14 7,07
  Suécia Coroa 7,18 7,32 7,25
  Suíça Franco 68,77 70,15 69,46
  União Europeia Euro 73,76 75,23 74,50

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,1583800  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.788,36000
Venda..............  1.789,13000

Maputo,  20.08.2021
(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

Taxa

207,00

-

Valor Taxa(a)

Valor

…

0,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10,25% 0,00

Prazo

FPC

16,25%4.218,52

0,00 0,00

0,00

207,00

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

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

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

- - - -
12,35% 12,40% - 12,40%

0,00
0,00

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

1,13 16,95 0,00 18,09 Total / Média

92 - 182 dias

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%

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

13,37%

18-ago-21 18-ago-21 18-ago-21 18-ago-21

13,36% 13,40% 13,40% 13,40%Taxa Média Ponderada
Data última colocação

Valor colocado Tipo A 710,00 760,00 5.590,00 7.060,00

n.a

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

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

Vendas por prazo 1 - 91 dias

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

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

Total / Média

-

0,00 0,00 0,00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 119.226,63

-

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5.211,37

13,25%

Taxa

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

Valor Títulos Comprados

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

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

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

2.953,34

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

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

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

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

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

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

31 - 63 dias

11.090,44

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

20.769,00

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

Total / Média

26-jul-21 26-jul-21

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

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

Valor Títulos Vendidos 51.563,527.038,38

63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,37%

+ de 7 dias

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

11-out-16

13,97%
11-out-16

17,00%
11-out-16

14,89%
11-out-16

13,30%

51.563,52

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 19 de Agosto de 2021. 

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

DATA :19/08/2021

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

 ABSA  63,05    64,31   63,05    64,31   63,05    64,31 

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

 ÚNICO  63,06    64,32   63,06    64,31   63,06    64,31 

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  19.08.2021

      COMPRA              VENDA              MÉDIA       

TAXA DE CÂMBIO 63,05 64,31 63,68 

PUBLICIDADE

DOIS operadores turísticos da cidade da 
Beira receberam ontem o selo “Limpo e 
Seguro” passando para 12 o número de 
estabelecimentos credenciados por terem 
cumprido rigorosamente com as regras 
básicas do protocolo sanitário exigidas 
para o seu funcionamento nesta época da 
Covid-19.

De acordo com o governador da pro-
víncia de Sofala, Lourenço Bulha, que 
dirigiu o evento, para a concessão deste 
instrumento aos operadores foi exigida a 
formação de todos os seus colaboradores 
em matérias de protocolo sanitário.

Lourenço Bulha apontou que este é 
um acto solene para os estabelecimen-
tos ora credenciados tendo em conta que 
já podem transmitir segurança aos seus 
clientes.

O governador fez uma avaliação posi-
tiva deste processo que iniciou em Março 
deste ano, no qual 10 operadores recebe-
ram o certificado nesta região do país.

Trata-se de “Beira Terrace Hotel” e da 
“Residencial Uzeir” que beneficiaram do 
selo que visa assegurar aos hóspedes que 
os serviços prestados são limpos e segu-
ros.

JOCAS ACHAR

O APOIO e subsídios do Go-
verno às empresas são impres-
cindíveis para o rápido resta-
belecimento do sector privado 
face aos impactos negativos 
provocados pela Covid-19 na 
província da Zambézia. 

O pedido neste sentido foi 
feito há dias, em Quelimane, 
pelo presidente do Conse-
lho Empresarial da Zambézia, 
Chaual Naparia, durante a II 
sessão do Fórum de Consulta 
e Concertação Social que jun-
tou o Governo, organizações 
sindicais e o sector privado 
visando delinear estratégias 
pós-crise. 

Segundo Chaual Naparia, o 
Governo deve incansavelmen-

te buscar novos incentivos para 
reanimar o sector privado que 
desde 2020 navega num mar 
de imensas dificuldades devido 
à Covid-19 que afectou a pro-
dução das empresas. 

De acordo com o presi-
dente do Conselho Empresa-
rial da Zambézia, as empresas 
que resistiram à crise correm 
sério risco de fechar as portas, 
o que poderá aumentar ainda
mais o “exército” de desem-
pregados.

Aquele líder empresarial 
enaltece os esforços que têm 
sido empreendidos pelo Go-
verno no apoio às empresas, 
mas pede que a intervenção 
seja mais robusta para salvar 
o sector empresarial que está
a enfrentar sérias dificuldades 

ESTÁ para breve o arranque das 
obras de construção de um porto 
de pequenas dimensões na praia de 
Chongoene, na província de Gaza.

A infra-estrutura irá assegurar 
o escoamento da produção mineira
resultante da exploração das are-
ias pesadas de Chibuto, na mesma
província.

O vice-director da companhia 
chinesa Dingsheng Minerals, que 
explora as areias pesadas de Chib-

uto, informou que, numa primeira 
fase, o porto a ser construído terá 
a capacidade de atracar navios até 
cinco mil toneladas de carga.

Com vista à prossecução da ini-
ciativa, aguarda-se nos próximos 
dias a concessão da licença pelo Go-
verno moçambicano para o arran-
que do projecto de construção do 
porto.

A fonte, citada pela Rádio 
Moçambique, anotou que neste pro-

jecto existe um plano-âncora que a 
médio ou longo prazo levará à con-
strução de cerca de dois quilómetros 
de rampa no mar, com vista a facili-
tar a atracagem de navios de grande 
calado para o transporte de maiores 
volumes de minérios.

Outra solução para o escoamen-
to das areias pesadas passa pela con-
strução de uma linha-férrea que liga 
os distritos de Chibuto e Chókwè. No 
entanto, conforme a fonte da Ding-

sheng Minerals, numa primeira fase, 
este projecto não poderá avançar 
por se mostrar bastante oneroso.

O minério produzido em Chibu-
to, com grande valor comercial, será 
exportado para os mercados chinês 
e europeu. Ele compreende três ti-
pos, com particular destaque para 
o titânio, matéria-prima utilizada
para a produção de tintas, plásticos,
cosméticos e para a fabricação de
componentes de aeronaves. (AIM)

A 
I M P O R T A D O R A 
Moçambicana de 
Petróleos (IMOPETRO) 
está à busca de uma 
nova empresa para o 

fornecimento do Gás de Petró-
leo Liquefeito (GPL), vulgo gás 
de cozinha.

Para o efeito, a entida-
de que actua como agente de 
procurement das companhias 
distribuidoras de GPL em Mo-
çambique acaba de lançar um 
concurso internacional para a 
selecção da empresa.

Segundo João Macandja, 
director da IMOPETRO, a nova 
empresa a ser encontrada de-
verá fornecer ao país aproxi-
madamente 75 mil toneladas 
do produto, para um período 
de um ano, a contar do mês de 
Dezembro próximo, a partir 
dos portos de Maputo e Beira.

Dados da IMOPETRO 
apontam que o concurso será 
regido pelos procedimentos 
relativos aos concursos inter-
nacionais públicos, similares 
aos especificados nas directriz-
es do Banco Mundial, nomea-

damente Procurement Under 
BRD Loans and IDA Credits, e 
está aberto a todos os concor-
rentes de países elegíveis.

De recordar que a firma 
suíça GEOGAS Trading, SA é 
a actual fornecedora de gás de 
cozinha (GPL) a granel para 
o país, a quem foi adjudicada
a actividade no mês de Mar-
ço último, para um período de
seis meses, pela Importadora
Moçambicana de Petróleos,
empresa responsável pela im-
portação de combustíveis
líquidos.

De acordo com uma nota 
de imprensa do Ministério 
dos Recursos Minerais e En-
ergia (MIREME), a firma é re-
sponsável pelo fornecimento 
e transporte para os terminais 
de Maputo e Beira de cerca de 
28 mil toneladas de gás de co-
zinha.

A firma suíça venceu a con-
corrência da IPG, a antiga for-
necedora do gás de cozinha no 
país, num concurso interna-
cional lançado em Dezembro 
último. 

IMOPETRO procura novo 
fornecedor de gás de cozinha

DEFENDEM EMPRESÁRIOS DA ZÂMBIA

Apoio às empresas é crucial
para reanimar a economia

para fazer negócios e cumprir 
as suas obrigações fiscais com 
o Estado e sociais com os seus
trabalhadores.

Além disso, segundo ainda 
Naparia, as empresas têm dí-
vidas que decorrem da pres-
tação de serviços ao Estado, 
entretanto, não pagas há vários 
anos, o que constrange o am-
biente de negócios na provín-
cia da Zambézia. 

Informações em nosso po-
der indicam que os Serviços 
Provinciais de Economia e Fi-
nanças fizeram um levamento 
visando apurar o número de 
empresas e singulares nessas 
condições por forma a vali-
dar as dívidas, mas já passam 
mais de doze meses que não há 
resposta sobre o assunto. Sem 

avançar números, o presiden-
te do Conselho Empresarial 
da Zambézia diz que muitas 
empresas estão a encerrar as 
portas devido a dois factores 
combinados, nomeadamente, 
o atraso no pagamento de dí-
vidas e os efeitos negativos da
Covid-19.

Entretanto, o secretário 
executivo da Organização dos 
Trabalhadores Moçambicanos-
-Comité Sindical na Zambézia
(OTM-CS), Caetano Galhardo,
disse durante o Fórum de Con-
sulta e Concertação Social que
os trabalhadores e as empresas
querem ver um ambiente de
paz laboral a imperar para sal-
vaguardar o emprego e o poder 
de compra das famílias. 

Segundo ainda Caetano 

Galhardo, o fórum de concer-
tação social deve contribuir 
para uma maior justiça laboral, 
por isso o Governo, sindicatos 
e empregadores devem reunir 
e discutir de forma sistemática 
os problemas da massa laboral 
a fim de encontrar soluções ou 
alternativas. 

A secretária de Estado na 
Zambézia, Judith Mussacula, 
que orientou o encontro, afir-
mou na ocasião que a situação 
da dívida dos contribuintes do 
Sistema de Segurança Social 
agravou-se devido à crise sani-
tária provocada pela Covid-19. 
Contudo, manifestou a espe-
rança de que o ambiente de 
trabalho poderá melhorar nos 
próximos tempos, sobretudo, 
no sector privado. 

BEIRA

Operadores recebem 
selo “Limpo e Seguro”

Construção do porto
de Chongoene está para breve

Acesse https://t.me/Novojornal



D
OIS anos e cinco me-
ses após a ocorrência 
do ciclone Idai, a 14 
Março de 2019, consi-
derado o maior desas-

tre climático da sua história, a 
cidade da Beira completa hoje 
114 anos desde que ascendeu a 
esse estatuto.

Cabe aqui recordar tam-
bém que, pouco depois dessa 
calamidade, a urbe viveu ou-
tros dois momentos, felizmen-
te menos dramáticos, com a 
passagem das tempestades 
“Chalane”, a 30 de Dezembro 
de 2020, e “Eloise”, no dia 23 
de Janeiro do corrente ano.

Dizemos menos dramáti-
cos porque, enquanto o “Idai” 
registou ventos e rajadas até 
mais de 210 quilómetros por 
hora e precipitação até 600 
milímetros, o “Chalane” terá 
chegado a 104 quilómetros e 30 
milímetros e o “Eloise” a 160 e 
250 milímetros de precipita-
ção. E com o “Idai”, segundo 
peritos, o pior só não sucedeu 
porque encontrou marés bai-
xas.

O “Idai” terá sido mais de-
molidor ainda porque colheu 
todo o mundo de surpresa. Ou 
seja, as outras calamidades en-
contraram as pessoas, as ins-
tituições públicas e privadas 
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114 anos abaixo do mar

No rescaldo do drama hu-
mano, tirou a vida a mais de 
600 pessoas, feriu mais de 1600 
e desalojou mais de 600 mil, 
muitas das quais viram as suas 
moradias parcial ou totalmente 
arrasadas.

Como dissemos, esta é, 

com pouca margem de dúvi-
das, a mais “negra” parte da 
história da cidade nestes 114 
anos que hoje celebra.

Todavia, nem tudo foram 
desastres nestes últimos anos, 
pois a cidade viu nascer um 
parque de infra-estruturas 

verdes de dimensão interna-
cional inaugurado pelo Pre-
sidente da República, Filipe 
Nyusi, em Dezembro de 2020, 
no culminar de um processo de 
reabilitação do Canal do Chive-
ve que atravessa a urbe depois 
de vários anos de bloqueio.

A reabertura do canal, aliás, 
já produz resultados uma vez 
que teve o mérito de reduzir as 
recorrentes inundações que se 
verificavam a cada época chu-

vosa.
A cidade da Beira paga as-

sim o preço de ter sido erguida 
abaixo do nível do mar.

Entretanto, para assinalar 
a passagem desta efeméride, 
a Reportagem da nossa dele-
gação na capital provincial de 
Sofala saiu à rua onde ouviu 
alguns munícipes, os quais 
deixaram os seus testemunhos 
transcritos nas linhas que se 
seguem:

“A nossa cidade não está tão 
mal como antes. Cada ano que 
passa muita coisa vai mudan-
do, mas há outras que ainda 
não se encaixaram e têm de ser 
melhoradas, como as estradas, 
muitas delas em estado críti-
co e com bastantes buracos. 
Outras encontram-se mesmo 
intransitáveis. Em algumas 
zonas deve haver projectos de 
construção de valas de drena-
gem porque no tempo chuvoso 
a água não tem para onde ir e 
mantém-se nos quintais por 
muito tempo. Por outro lado, 
há problema de transporte, o 
número de autocarros é redu-
zido, e a fiscalização também 
não é das melhores. Neste mo-
mento, por exemplo, as pes-
soas estão viradas para a luta 
contra a Covid-19, mas sofrem 
para chegar aos seus destinos. 
O caso é bastante crítico e as 

“Os desafios que a cidade da 
Beira tem partem da reabilita-
ção das estradas em diferentes 
zonas, por exemplo Palmeiras, 
Macúti e Manga. Os buracos 
nas estradas têm sido um gran-
de desafio não só para os auto-
mobilistas mas também para 
os peões. Infelizmente, vamos 
comemorar mais um aniver-
sário da nossa cidade com esta 

situação. Até ao momento a 
cidade da Beira está em vias de 
reconstrução, mas não deixa 
de ter outros problemas como 
saneamento, morosidade na 
recolha do lixo e ainda falta 
de transporte público prin-
cipalmente neste tempo da 
Covid-19. De qualquer modo, 
a nossa cidade está a crescer 
dia-a-dia.

“Os 114 anos da cidade da 
Beira foram marcados por vi-
tórias e desafios tendo em 
conta vários acontecimentos 
marcados, mas em todo caso 
acredito que estamos no bom 
caminho. Há muitas coisas que 
devem ser alteradas, como as 
vias de acesso e a recolha de 
resíduos sólidos. Deve haver 
uma boa educação cívica dos 
munícipes para não arremessar 
objectos dos prédios, embo-
ra nos últimos anos isso tenha 
reduzido. Gostaria também 
que, nas zonas de expansão, as 
autoridades primeiro criassem 
serviços básicos como água, 
energia, hospital e mercado, 
antes de atribuírem terrenos 

“A RECOLHA de resíduos só-
lidos, aumento de contento-
res e viaturas de transporte 
de passageiros são algumas 
preocupações que gostaria de 
ver resolvidas. Gostaria tam-
bém de ver as autoridades a 
pensarem em outros desafios, 
por exemplo abertura de mais 
zonas de expansão e projectos 
destinados a jovens e outras 
acções que visam melhorar o 
desenvolvimento da cidade. A 
urbe em si tem desenvolvido, 
pois o município trabalha para 
tal, mas os residentes devem 
apoiar  significativamente no 
seu desenvolvimento. Não 
posso deixar de falar da re-
construção da cidade depois 
do ciclone e acho que deve ser 
efectuada por todos. Não po-

Reconstruir valas de drenagem

Desafio dos buracos

Pensar nas zonas de expansão

Vitórias e desafios

- Cármen Sique, da Manga

- Samuel Johane, de Matacuane

- Teresa Zita, de Matacuane

- Délcio Nhanvoto, de Macúti

autoridades devem resolver 
esta questão. Nestes 114 anos 
também devo mencionar a 
destruição provocada pelo ci-
clone tropical Idai, a constru-
ção do Parque das Infra-estru-
turas Verdes e a reconstrução 
da Praça do Metical”.   

demos esperar que as auto-
ridades façam tudo porque 
nem todos serão abrangidos 
neste processo. Não sou des-
ta cidade, mas vivo aqui há 
anos. É uma cidade onde as 
pessoas são acolhedoras, re-
silientes e gostam de traba-
lhar”.

aos munícipes. Também não 
posso deixar de lamentar a 
ocorrência do ciclone Idai que 
destruiu a nossa cidade. Fe-
lizmente, somos resilientes e 
já aprendemos a viver com os 
ciclones.

mais precavidas, algumas das 
quais tomaram várias precau-
ções como a colocação de sacos 
e outros objectos para tentar 
evitar a remoção das cobertu-
ras.  

Os ventos fortes derruba-
ram árvores e postes de ilumi-
nação, arrancaram telhados e 
coberturas de diferentes casas 
e infra-estruturas, muitas das 
quais ainda hoje, dois anos e 
cinco meses depois, mantêm 
as marcas de destruição ou 
pela sua severidade ou porque 
aguardam recursos para a sua 
reposição.

Vista aérea da cidade da Beira

Inundações continuam um dos desafios na urbe

Muitas infra-estruturas ficaram destruídas na passagem do “Idai”

As vias de acesso são um caos

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇOES
(DA)

Anúncio dos Resultados dos Concursos 

Ao abrigo do n.º 2 do artigo n.º 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de 

Março, comunica-se os resultados dos concursos na tabela abaixo:

N° Objecto Referência
Resultado/Empresa 

Adjudicada
Montante/Observações

Aquisição, montagem e configuração 
de Equipamento 
Informático 
para LAN e para 
Servidores (Zona 
SUL)

58A000141/CP/

Nº48/FG/2019 EM TECHNOLOGY, LDA

Lote 1 13.701.153,96 MT

Lote 2 13.118.533,74 MT

Lote 3 18.818.060,04 MT

Lote 4 32.506.989,84 MT

Lote 5 20.873.382,66 MT

Total  99.018.120,24MT  

Fornecimento e 
montagem de um 
sistema de geração 
oxigénio, bomba 
de Vácuo médico 
e contentores 
personalizados

58A000141/AD/

Nº60 /DA/2021

GUANGZHOUTANZHONG 
COMPANY

1,051,800 USD

G9/WB/DA/
MISAU/2021

Aquisição de 

Material para 

Indução de 

Expectoração e 

Lavado Gástrico

MOBISERV, LDA 6.159.193,49MT

2

Aquisição, montagem e configuração 
de Equipamento 
Informático 
para LAN e para 
Servidores (Zona 
SUL)

58A000141/CP/

Nº48/FG/2019 EM TECHNOLOGY, LDA

Lote 1 11.633.347,44MT

Lote 2 11.633.347,44MT

Lote 3 12.360.590,19MT

Total 35.627.285,07MT   

Contratação de 
Serviços de Catering

58A000141AD 
nº23/MISAU/OE/

DA/2021
HOYA HOYA INHAMBANE

Lote 1 104.520,00MT

Lote 2 268.530,00MT

A Autoridade Competente

(Ilegível)
8144

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA 

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

OBRAS PARA REABILITAÇÃO DE SALAS DE AULA NA
CIDADE DE MAPUTO

Nº: 11/W/PforR/DAQUI/21

1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano recebeu um financiamento do Banco Mundial para
o custeio do Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência (PforR) e pretende aplicar parte dos 
fundos para o pagamento de contratos para empreitadas de obras de reabilitação da Escola Primária Vila 
da Marinha, no distrito da Katembe.

1. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida empresas
interessadas e elegíveis (com alvará minimo aceitável de 5ª classe) a apresentarem propostas seladas
para  empreitada de obras de reabilitação resiliente nas seguintes da Escola Primária Vila da Marinha.

2. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter informações adicionais no Departamento de Aqui-
sições do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) e inspecionar os documentos
de concurso no endereço abaixo durante as horas normais de expediente.

3. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações no endereço abaixo indicado a partir do
dia 20 de Agosto de 2021, durante as horas normais do expediente e levantar os Documentos de Concurso,
mediante apresentação de um comprovativo de depósito da importância não reembolsável de 1.000,00MT
(mil meticais) na seguinte conta:

 Titular: MINED
 Moeda: MZN
 Banco: Standard Bank, 

Conta nº.: 108-202374-100-8
 NIB: 000301080202374100805

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 10 de Setembro de
2021 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia, na presença
dos Concorrentes que desejarem comparecer. O período de validade das propostas é de 120 e devem ser
acompanhadas por uma Garantia Bancária no valor de: 135.000,00MT.

5. A visita ao local das obras será efectuada no dia 26 de Agosto de 2021, local de
concentração Serviços Provinciais de Assuntos Sociais da Cidade de Maputo, pelas 8.00 horas.

6. Endereço

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho, n.º 167, 7º Andar, Sala 703
Telefone (+258) 21 490335 - Email:
dinis.machaul@mined.gov.mz;ndzaquene@gmail.com e aquisicoes.minedh@gmail.com
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D
EZANOVE dos vinte e 
dois distritos da pro-
víncia da Zambézia 
registaram nos últi-
mos anos progressos 

assinaláveis nos esforços de 
combate ao tracoma, sen-
do quase nula a incidência da 
doença. 

O médico-chefe provin-
cial da Zambézia, Isaías Mar-
cos, disse ontem, na vila-sede 
de Inhassunge, que o tracoma 
é a principal causa da cegueira 
no país, por isso há toda a ne-
cessidade de promoção da hi-
giene nas comunidades, aces-
so à água potável e mudança 
de hábitos e costumes que 
constituem factor de risco.

Falando no arranque da 
campanha de tratamento 
massivo do tracoma, indicou 
que um  engajamento maior 
das pessoas na promoção da 
saúde comunitária pode ser 
estratégia decisiva para a re-
dução da cegueira, a par da 
adesão massiva de jovens e 
adultos à campanha de trata-
mento em curso em três dis-
tritos da Zambézia. 

Pediu às autoridades co-
munitárias, líderes religiosos 
e influentes para assumirem o 
protagonismo na mobilização 
das famílias para aderirem à 
medicação para uma doença 
que tem sido negligenciada. 

Isaías Marcos afirmou que, 
em muitas comunidades do 
país, as crianças e alguns adul-
tos não lavam a cara imedia-
tamente depois de acordar, o 
que pode propiciar a contami-
nação pelo agente que causa o 
tracoma. 

Segundo ele, lavar a cara 

PREVENÇÃO DA CEGUEIRA

Zambézia regista progressos
no combate ao tracoma

A ORDEM dos Advogados de Moçambique 
(OAM) quer que os órgãos de comunica-
ção social façam cobertura transparente e 
independente de todas as incidências do 
julgamento do chamado caso das dívidas 
ocultas.

O bastonário da OAM, Duarte Casimi-
ro, disse recentemente, em conferência 
de imprensa, esperar que os profissionais 
de comunicação social divulguem, com 
profissionalismo, cada passo das audi-
ções, permitindo, deste modo, que as 
pessoas sejam informadas sobre os con-
tornos do processo.

“A ordem apela, igualmente, aos ór-
gãos de comunicação social para reali-
zarem a sua missão respeitando os prin-
cípios da presunção de inocência e da 

independência dos tribunais. Também 
devem promover o respeito pelos direi-
tos, liberdades e garantias dos arguidos, 
evitando promover condenações desne-
cessárias, linchamentos públicos, a de-
sinformação e adulteração da verdade”, 
disse o bastonário da Ordem dos Advo-
gados.

Acrescentou que os órgãos de comu-
nicação social não se podem prestar ao 
papel de  arma de arremesso extraproces-
sual, em benefício ou em prejuízo de uma 
ou de outra parte, seja por que motivo ou 
intenção for, em troca de favores ou para 
obter vantagens ilícitas.

O bastonário da OAM aplaudiu a de-
cisão de transmissão televisiva do julga-
mento, o que julga ser oportunidade única 

para o povo moçambicano exercer o seu 
direito à informação.

O julgamento do caso das dívidas 
ocultas inicia na segunda-feira, nas ins-
talações da Penitenciária de Máxima Se-
gurança da Machava (vulgo BO), onde, 
para além dos 19 réus, serão ouvidas cer-
ca de 70 testemunhas, para o esclareci-
mento do maior escândalo financeiro do 
país.

Constituída assistente do Ministé-
rio Público neste processo, a Ordem será  
representada por sete advogados, no-
meadamente Duarte Casimiro, Gilberto 
Correia, Flávio Menete, Arlindo Guilam-
ba, Filipe Sitoe, Vicente Manjate e João 
Nhampossa, com mandado  de participar 
em todas as audiências. 

JULGAMENTO DO CASO DAS DÍVIDAS OCULTAS

Ordem dos Advogados defende
cobertura transparente e isenta

sempre com água limpa pode 
ajudar a eliminar a doença nos 
três distritos costeiros mais 
afectados, nomeadamente 
Inhassunge, Chinde e Pebane. 

O secretário permanen-
te do distrito de Inhassunge, 
Abdul Nibile, reconheceu que 
o distrito se debate com es-
cassez de água, situação que
concorre para a ocorrência de
doenças de fórum ocular. 

Dados apresentados por 
Nibile indicam que o distri-
to de Inhassunge diagnosti-
cou no ano passado 88 casos 
de tracoma, contra 95 do ano 
anterior.  As autoridades sani-
tárias dizem que serão imuni-
zadas 436 mil pessoas, numa 
campanha que vai durar cinco 
dias. 

Benjamim Eduardo, 52 
anos de idade, o primeiro resi-

dente da vila-sede distrital de 
Inhassunge a tomar a vacina, 
disse que o tracoma é frequen-
te e cíclico na sua família, por 
isso a campanha pode contri-
buir para melhorar o seu es-
tado de saúde e da população 
dos distritos abrangidos. 

A campanha decorre sob o 
lema “Vamos contribuir para a 
prevenção, controlo e elimi-
nação do tracoma”.

Lançada campanha de imunização contra o tracoma

Gado melhorado entregue 
a criadores em Magude
NOVENTA cabeças de gado bovino de 
espécies melhoradas foram entregues 
recentemente a algumas famílias do 
distrito de Magude, província de Ma-
puto, no âmbito do fomento pecuá-
rio.

A iniciativa é da empresa OGA-
-Rural, em parceria com o Governo do
distrito, e enquadra-se nos esforços de 
repovoamento pecuário, que enfren-
tou um revés nos últimos anos devido 
à seca severa que afectou a região sul 
do país.  

Falando na cerimónia de entrega 
dos animais, o governador da provín-
cia de Maputo, Júlio Parruque, disse 
que os beneficiários devem assumir 
atitude responsável, garantindo que os 
animais não morram por falta de pasto 
e água.

Acrescentou que uma das respon-

sabilidades da província é garantir a 
produção de carne de qualidade para 
alimentar a população e abastecer ou-
tras regiões do país que não têm condi-
ções climáticas para a criação.

“A ideia é produzirmos para o con-
sumo interno e, se possível, para a ex-
portação”, disse.

Acrescentou que os beneficiários 
devem seguir todas as regras prescritas 
na criação para que os animais possam 
reproduzir-se o mais rápido possível e 
sejam repassados a outras pessoas.

“Apelamos à população para que 
assuma o compromisso, no geral, de 
produzir comida. Os que produzem 
aves não devem recuar porque com-
plementam a produção de alimentos”, 
disse. 

Acrescentou que as novilhas estão 
prontas para reproduzir, tendo uma 

vida útil de pelo menos oito anos.
Explicou que o segredo para que os 

animais se reproduzam com regulari-
dade é a alimentação, podendo, cada 
vaca, ter uma cria por ano.

“Vamos continuar a dar assistência 
técnica porque este é um esforço de re-
posição dos animais perdidos aquando 
da seca e impulso à produção de ali-
mentos na componente de carnes ver-
melhas”, precisou.

Lázaro Mbambamba, administra-
dor de Magude, assumiu que o distrito 
tem responsabilidade acrescida porque 
escolheu o gado bovino como produto 
de bandeira.

Mbambamba anotou que já foram 
seleccionadas as famílias que no passa-
do se destacaram na criação de gado e 
não só, mas que neste momento fica-
ram sem animais.

Acesse https://t.me/Novojornal
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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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A VOZ DO MUNÍCIPE

“Capital do Norte” celebra 65 anos 

A 
CIDADE de Nampula, 
a terceira maior do 
país, celebra no do-
mingo a passagem do 
seu 65° aniversário de 

elevação à esta categoria. Este 
aniversário chega num mo-
mento em que algumas vias 

de acesso, incluindo pontes e 
pontecas, que sempre foram 
dos grandes problemas para a 
mobilidade na urbe, particu-
larmente na zona periférica, 
acabam de ser reabilitadas.

Estas realizações do Con-
selho Municipal de Nampula 

trouxeram melhorias subs-
tanciais sobretudo na compo-
nente da mobilidade de pes-
soas e bens. Hoje em dia já se 
pode chegar a alguns bairros 
da urbe de forma mais fácil e 
cómoda, o que antes era im-
possível devido à degradação 

acentuada das estradas. É o 
exemplo da unidade Marien 
Ngouabi, no bairro de Namu-
tequeliua, em que foi cons-
truída uma ponte e aberta 
uma estrada num local onde 
antes era impossível passar 
devido a uma cratera aberta 

pelas água das chuvas. 
Outra intervenção foi feita 

na construção da ponte sobre 
o rio Nicutha e reabilitada a
respectiva via para permi-
tir a ligação rodoviária entre
as zonas de Muthimacanha e
Ratane, no bairro de Murra-
paniua.

Enquanto isso, a via Mu-
cuache-Muahivire beneficiou 
há dias de obras de terrepla-
nagem, mercê da aquisição, 
pelo município, de uma má-
quina buldózer para melhorar 
o tráfego rodoviário naquela
zona que tem grandes poten-
cialidades na produção agrí-
cola, com destaque para as
hortícolas.

Outro bairro que tinha sé-
rios problemas de circulação 
de pessoas e bens é o de Na-
mutequeliua, onde a situação 
se devia à falta de uma ponte-
ca num rio que sempre trans-
borda na época chuvosa. E no 
âmbito da melhoria das vias 

acesso, a questão já foi ultra-
passada, com a construção de 
uma ponteca.

Para os residentes da ci-
dade de Nampula, a melhoria 
das vias de acesso é um mo-
tivo de festa, principalmente 
nos bairros periféricos, onde 
algumas das principais vias 
que estavam paralisadas fo-
ram recuperadas pelo Conse-
lho Municipal.

Momade Brito, residente 
no bairro de Namicopo, disse 
que é com satisfação que a ci-
dade onde vive celebra os 65 
anos de elevação à esta cate-
goria, com um trabalho visí-
vel de recuperação das vias de 
acesso, incluindo a edificação 
de pontes e pontecas naque-
las zonas em que havia gran-
des dificuldades de circulação 
de pessoas e bens.

Brito aproveitou a ocasião 
para partilhar um episódio 
triste que aconteceu com ele 
há três anos, quando perdeu 

um amigo que vivia naquele 
bairro depois de ter sido ar-
rastado pela fúria da água da 
chuva, quando tentava atra-
vessar o rio. “Era um grande 
risco passar neste rio, sobre-
tudo no período nocturno. O 
município trouxe um grande 
benefício para a população 
ao construir a ponte no nosso 
bairro, porque dantes tínha-
mos que descer e passar do 
rio com todos os riscos, mas 
agora esse sofrimento passou 
para a história”, observou 
Brito.

Um outro munícipe, Jaime 
Abacar, residente em Namu-
tequeliua, que também não 
escondeu a sua satisfação por 
melhorias da estrada que liga 
Namicopo a Namiepe, dis-
se que a grande prenda que a 
edilidade deu aos moradores 
da chamada capital do Norte, 
na passagem do 65º aniversa-
rio, é a abertura e reabilitação 
das vias de acesso.

Nampula: uma cidade com 65 anos

POR outro lado, a imple-
mentação das obras de pa-
vimentação de algumas 
ruas urbanas e suburbanas, 
com recursos a pavês, está 
também a melhorar a esté-
tica da capital provincial. 
Para viabilizar a iniciativa, a 
edilidade recorreu a fundos 

próprios para adquirir uma 
máquina de fabrico do ma-
terial.

Na primeira fase foram 
reabilitados e entregues aos 
munícipes em Fevereiro a 
rua 2289, com uma exten-
são de pouco mais de um 
quilómetro, ligando a ave-

nida Eduardo Mondlane e a 
FPLM, no bairro de Muahi-
vire, passando pelo mercado 
do peixe dos Belenenses, e a 
rua 3.261, esta que estabe-
lece a ligação entre a aveni-
da do Trabalho e o bairro de 
Mutauanha.

Outras vias pavimenta-

Outras obras em curso
AINDA na aposta da melhoria 
das vias de acesso na cida-
de de Nampula, o Conselho 
Municipal encontra-se neste 
momento a executar grandes 
obras de abertura e asfalta-
gem de algumas estradas da 
urbe, que muito contribuem 
para a mobilidade urbana. 

Trata-se da segunda faixa 
da Avenida Eduardo Mondla-
ne e da via que parte da EN1 
até ao Hospital Geral de Mar-
rere (HGM), onde a edilidade 
está a investir com dinheiro 
proveniente do Fundo de In-
vestimento Autárquico (FIA) 
e de receitas próprias.

No que se refere às obras 
de asfaltagem da segunda fai-
xa da Avenida Eduardo Mon-
dlane, com uma extensão de 
pouco mais de um quilóme-
tro, depois da sua conclusão 
se espera que venha descon-
gestionar o tráfego rodoviá-
rio que se regista em todos 
dias úteis, principalmente na 
hora de ponta.

das são Massingir, Cuamba 
e Francisco Matange, que 
atravessam o Pavilhão dos 
Desportos, no centro da ci-
dade. Actualmente decorre 
a pavimentação da rua que 
dá acesso ao posto adminis-
trativo de Muatala, no bairro 
com o mesmo nome, e a que 
passa nas escolas secundá-
rias da ADEMO, Maparra, em 
Muahivire.

O munícipe Leonardo 
Nelson disse, por sua vez, 
estar satisfeito pelo facto de 
essas obras estarem a confe-
rir estética elegante à cidade 
de Nampula, pois dantes era 
vergonhoso o que se assistia 
naquelas ruas, devido ao seu 
estado acentuado de degra-
dação. 

“Por exemplo, é muito 
bonito ver como está actual-
mente a estrada que liga a 
avenida Eduardo Mondla-
ne e a das FPLM, no bairro 
Muahivire, depois de bene-
ficiar de pavimentação. Isto 
está a dignificar a cidade 
quando celebra os seus 65 
anos”, comentou.

Na “Marien Ngouabi” esta ponteca melhorou a vida da população

A pavimentação de estradas está a facilitar a mobilidade

Na estrada que dá acesso 
ao HGM, onde as obras de-
correm a bom ritmo, espe-
ra-se que com a conclusão 
venha aliviar o sofrimento a 
que estão sujeitos os utentes 
daquela unidade sanitária, 

por sinal a segunda maior da 
província de Nampula, devi-
do às precárias condições de 
circulação que a via apresen-
ta.  

Outrossim, a reabilitação 
desta via vai trazer muitos 

benefícios aos moradores 
do bairro Marrere-Expansão 
e outras instituições como 
Universidade Lúrio e Direc-
ção provincial da Ciência 
Tecnologia, Ensino Superior 
e Técnico-Profissional.

BAIRROS PERIFÉRICOS

Cidadãos exigem mais
melhorias na recolha de lixo

ALGUNS munícipes dizem que a re-
colha de resíduos sólidos tem vindo a 
melhorar, porém apelam à edilidade 
da cidade de Nampula que melhore 
ainda mais o processo nos bairros pe-
riféricos, tal como acontece na área 
central da urbe. 

O munícipe Dércio Simão opi-
nou que, desde que o autarca Paulo 
Vahanle se apercebeu que a acumu-
lação do lixo é um problema sério 
na urbe, decidiu desencadear várias 

campanhas de limpeza que resulta-
ram na redução de montes de resí-
duos sólidos na cidade. 

O cidadão deu exemplo do seu 
bairro, o populoso Namicopo, onde 
alguns montes de lixo que haviam 
sido acumulados durante muito tem-
po foram removidos pelo município, 
criando assim um habitacional sau-
dável.

“Contudo, noto que  o Conselho 
Municipal da cidade ainda precisa 
de trabalhar para melhorar mais a 
recolha do lixo na nossa cidade, par-
ticularmente nos bairros periféricos, 
onde continua a haver mais lixo do 
que a zona central”, disse.

Um residente de Carrupeia, que 
também deu o seu ponto de vista so-
bre a recolha do lixo na urbe, é Assis 
António. Segundo ele, para que haja 
mais melhorias nesse processo nos 
bairros suburbanos, é preciso que os 
gestores municipais estejam cientes 
de que essas zonas também fazem 
parte da cidade de Nampula e não 
apenas a parte central, que sempre 
foi privilegiada na recolha do lixo. 

“Acredito que outros munícipes 
pensam assim. Reconheço que além 
do centro da cidade há um esforço da 
autarquia de acabar com acumulação 
do lixo, como aconteceu nalguns dos 
nossos bairros. Mas o certo é que pre-
cisamos de melhorar mais para que 
nenhuma área da urbe tenha montes 
de lixo”, comentou. 

Por seu turno, Momade Saíde, 
morador do bairro de Namuteque-
liua, disse que agora circula livre-
mente  porque o lixo foi removido. 
Mas, mesmo assim, gostaria que a 
edilidade não deixasse mais o lixo a 
acumular-se para não voltar a criar 
obstáculos na movimentação dos re-
sidentes.

“E porque transparece não haver 
seriedade dos gestores municipais no 

sentido de melhorarem mais a reco-
lha dos resíduos sólidos, sobretudo 
nos bairros, estou ciente de que te-
remos outra vez amontados de lixo 
aqui”, desabafou.

Alima Victor, moradora de 
Muahivire, aproveitou a conversa 
com a nossa Reportagem para pe-
dir às autoridades municipais, para 
recolherem o lixo que se encontra 
acumulado na sua zona, depois de o 
bairro ter registado alguns avanços 
em termos de limpeza.

Dércio Simão

Momade Saíde

Assis António

Alima Victor

Pavimentação de vias 
trouxe outra estética à cidade

Acesse https://t.me/Novojornal
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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

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
8066

A 
PROVÍNCIA de Mapu-
to prevê arrecadar 76,3 
milhões de meticais 
em receitas no exer-
cício económico de 

2022, um crescimento de 7,8 
por cento em relação ao pre-
sente ano.

Este objectivo vem contido 
no Plano e Orçamento Pro-
vincial (POP) recentemente 
aprovado pela plenária da As-
sembleia Provincial de Mapu-
to, reunida na Matola na sexta 
sessão ordinária, que aprovou, 
igualmente, o Fundo Local 
para o Empreendedorismo Ju-
venil (FLEJ).

A proposta foi apresentada 
pelo governador de Maputo, 
Júlio Parruque, asseguran-
do que a aposta do executivo 

provincial é promover a oferta 
e qualidade dos serviços pú-
blicos, melhorar a gestão do 
ambiente através da ocupação 
ordenada da terra e garantir a 
segurança alimentar.

Com efeito, para 2022 estão 
previstos 4.388.015 de tonela-
das de produtos diversos, um 
crescimento de 3,6 em relação 
a 2021, níveis assinaláveis para 
o combate à fome.

Para Parruque, a autono-
mia financeira dos órgãos de 
governação descentralizada 
provincial continua limitada à 
aprovação do regime tributá-
rio, mas há que garantir o fun-
cionamento das novas institui-
ções que procuram responder 
às preocupações da população.

“O Plano e Orçamento da 

Província é um instrumento de 
programação das políticas de 
gestão sócio-económica que 
irá orientar a acção governativa 
em 2022, em que temos como 
premissas a prevenção da con-
taminação e propagação da 
Covid-19, reforço da capaci-
dade de prover bens e serviços 
essenciais à população e a con-
tinuidade das reformas institu-
cionais para a consolidação da 
descentralização administrati-
va do Estado”, disse Parruque, 
reconhecendo que a conjun-
tura macroeconómica da pro-
víncia continua influenciada 
pela desaceleração da activida-
de económica e social causada 
pela pandemia da Covid-19 e a 
redução do volume de receitas.

Porém, assinalou ser ani-

mador o facto de a elaboração 
do POP 2022 decorrer num 
momento em que a província 
observa tendência de retoma 
da economia, resultante das 
medidas decretadas pelo Esta-
do.

Sendo assim, aponta que a 
conjuntura social, económica e 
financeira do país sugere racio-
nalidade na aplicação do Orça-
mento do Estado por todos os 
sectores, usando os recursos 
em actividades úteis para a po-
pulação.

Para o governador, tudo 
deve ser feito tendo em consi-
deração a necessidade da con-
solidação da implantação da 
nova estrutura governativa na 
província, decorrente da des-
centralização em curso.

LEGITIMAR os instrumentos 
governativos submetidos pelo 
Governo de Maputo não cons-
titui nem deve ser entendido 
como concessão de um privilé-
gio ao Conselho Executivo Pro-
vincial, mas sim coerência com 
os fundamentos da assembleia, 
na qualidade de órgão repre-
sentativo do povo que cumpre 
sua responsabilidade. 

A convicção é do presiden-
te da Assembleia Provincial de 
Maputo (APM), António Pas-
coal, em alusão à aprovação do 
Plano e Orçamento Provincial 
(POP) para 2022, no decurso da 
sexta sessão ordinária que teve 
lugar recentemente na cidade 
da Matola, marcando assim o 
culminar de mais uma etapa da 
governação descentralizada.

Para além do POP, os mem-

bros deram luz verde ao Fun-
do Local para o Empreende-
dorismo Juvenil (FLEJ), o que 
constitui oportunidade para 
resolver os graves problemas da 
empregabilidade dos jovens, 
bem como aprovaram o Plano e 
Orçamento da APM para 2022.

Para António Pascoal, a 
aprovação do POP e do FLEJ 
significa defender os anseios 
da população nas suas mais va-
riadas formas de organização e 
representação, fazendo jus ao 
compromisso assumido de de-
dicar-se ao serviço do povo. 

Em relação ao plano da as-
sembleia, Pascoal considera 
ser o cumprimento da obriga-
ção de servir a população que 
confiou nos membros da as-
sembleia através do seu voto e 
espera melhor representativi-

dade.
“A aprovação dos ins-

trumentos que irão guiar o 
funcionamento do Gover-
no provincial demonstra alto 
sentido de cidadania, respon-
sabilidade, atitude, maturida-
de política e, acima de tudo, 
muita coragem deste órgão”, 
disse Pascoal, acrescentando 
que todos os membros mos-
traram que estão comprometi-
dos com o desenvolvimento da 
província de Maputo e com o 
bem-estar da população, sem 
discriminação.

Concretamente sobre o 
Fundo Local para o Empreen-
dedorismo Juvenil, o presi-
dente da APM disse que este 
mecanismo de financiamento 
tem significado especial por-
que a sua adopção é oportu-

PLANO E ORÇAMENTO 2022

Maputo prevê 76 
milhões em receitas

Membros da Assembleia Provincial de Maputo aprovaram o Plano e Orçamento do Governo

 Assembleia Provincial 
cumpriu sua responsabilidade

na, urgente e necessária para 
as iniciativas dos jovens e será 
balão de oxigénio para a pro-
moção do emprego.

Trata-se de uma via que, de 
acordo com Pascoal, contri-
buirá para a redução do índice 
de desemprego e empodera-
mento económico dos jovens, 
havendo enorme expectativa 
da assembleia de ver bem ope-
racionalizado o fundo, de for-
ma abrangente.

“Queremos que sirva tam-
bém como instrumento que 
vai espevitar os jovens a ex-
plorarem, na sua vastidão, as 
potencialidades da província”, 
disse.

Sobre o Plano e Orçamen-
to da Assembleia Provincial 
de Maputo, António Pascoal 
afirmou que a sua aprovação 
deixou evidente que constitui 
interesse de todos os membros 
do órgão que o desempenho 
conheça, gradualmente, me-
lhoria significativa, não obs-
tante as dificuldades enfren-
tadas. 

Encorajou o Executivo, 
com os parceiros de desen-
volvimento que já actuam na 
província e não só, a encontrar 
mecanismos para superar o 
défice orçamental na compo-
nente de investimento.

Sustentou que, desta ma-
neira, será possível concretizar 
as expectativas dos criadores, 
pescadores, agricultores e ci-
dadãos de outros sectores pro-
dutivos de todos os distritos, 
bem como das crianças que 
ainda estudam ao ar livre.

Acesse https://t.me/Novojornal
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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 municipal 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 concur-

so 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 CON-
SIGNADA

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 Municipal KaMubukwane, Cidade de Maputo.

Maputo, aos 19 de Agosto de 2021

A Directora do Hospital

(Ilegível) 8076

8095

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 

PUBLICIDADE

O REGRESSO da população às 
zonas recentemente recupe-
radas das mãos de terroristas 
na província de Cabo Delgado 
está dependente da conclu-
são da avaliação que está a 
ser realizada por uma equipa 
multissectorial mandatada 
pelo Governo.

De acordo com o governa-
dor provincial, Valige Tauabo, 
a equipa é que vai aconselhar 
o Governo “e poderá trazer o
cenário, de forma estratégica,
se é para se esperar até se er-
guerem novos edifícios para
instalar os serviços básicos e
não só, ou se é para reabilitar
nas condições em que essas
infra-estruturas se encon-
tram”.

Dentre outras ideias, o 
governador avançou a possi-
bilidade de se aproveitarem 
os edifícios não atingidos pe-
los terroristas para instalar os 
serviços básicos.

“Essa equipa está a fazer 
o levantamento de forma cé-
lere para que os serviços bá-
sicos possam lá estar e pron-
tos para servir a população
quando regressar,” afirmou
Tauabo, em entrevista à Rá-
dio Moçambique (RM).

Em relação à circulação 
de pessoas e bens no troço 

A 
COMUNIDADE de 
Desenvolvimento de 
África Austral (SADC) 
decidiu criar um 
Centro Regional de 

Combate ao Terrorismo, que 
ameaça desestabilizar toda a 
região.

Trata-se de uma unidade 
regional que será sediada na 
Tanzania, com a missão de 
prestar serviços de consulto-
ria exclusivos e estratégicos à 
região em matéria de ameaças 
do terrorismo.

A criação deste centro foi 
decidida durante a 41.ª Cimeira 
Ordinária dos Chefes de Esta-
do e de Governo da SADC, que 
teve lugar nos dias 17 e 18 de 
Agosto corrente, em Lilongwe, 
no Malawi, país que assumiu a 
presidência rotativa da organ-
ização.

Moçambique participou 
na Cimeira com uma dele-
gação chefiada pelo Presi-
dente da República, Filipe 

Nyusi, que passou o testemu-
nho da presidência da SADC ao 
homólogo malawiano, Lazarus 
Chakwera.

Na ocasião, Filipe Nyusi 
recebeu felicitações dos seus 
homólogos pela liderança ex-
emplar no exercício do seu 
mandato como presidente da 
SADC, função para a qual foi 
investido em Agosto de 2020. 

O comunicado final do en-
contro distribuído à imprensa 
indica que, ainda no que con-
cerne ao terrorismo, a Cimeira 
recebeu informações actual-
izadas sobre a situação de se-
gurança na província de Cabo 
Delgado. 

Neste contexto, a sessão 
saudou os Estados-membros 
da SADC por disponibilizarem 
efectivos militares e prestar 
apoio financeiro para o dest-
acamento da Força em Estado 
de Alerta para ajudar Moçam-
bique a combater o terrorismo.

A mesma nota indica que a 

Cimeira aprovou a nomeação 
de Elias Mpedi Magosi, do 
Botswana, para o cargo de 
secretário-executivo da SADC, 
em substituição de Stergome-
na Tax, que vinha assumindo o 
cargo desde Setembro de 2013.

Foram eleitos ainda os 
estadistas da República De-
mocrática do Congo, Félix 
Tshisekedi, próximo presi-
dente da SADC, e o namibiano 
Hage G. Geingob, futuro presi-
dente do Órgão de Cooperação 
para Política, Defesa e Segu-
rança. Os Chefes de Estado e 
de Governo da SADC analis-
aram ainda os relatórios sobre 
o estado geral sócio-económ-
ico, segurança alimentar e
nutricional regional, género e
desenvolvimento, bem como
o combate ao HIV/SIDA na
região.

Na mesma esteira foi ana-
lisada a materialização do 
lema da 40.ª Cimeira, ou seja, 
“SADC – 40 anos construindo 

a paz e segurança e promov-
endo o desenvolvimento e a 
resiliência, face aos desafios 
globais”.

A Cimeira reafirmou a 
posição de que a criação do 
Banco Central e da União 
Monetária da SADC é um ob-
jectivo a longo prazo que deve 
estar alicerçado na concre-
tização das condições prévias 
necessárias, nomeadamente 
a harmonização das políticas 
fiscais e monetárias dos países 
da região e maior convergência 
dos sistemas bancários. Face 
ao que precede, o Instituto 
Monetário Africano e o Banco 
Central Africano devem con-
stituir objectivos a longo pra-
zo, indica a nota.

A Cimeira do bloco regio-
nal manifestou preocupação e 
oposição à decisão unilateral 
tomada pela Comissão da Un-
ião Africana de conferir a Israel 
o estatuto de observador junto
da União Africana (UA).

SADC cria Centro
Regional de Combate
ao Terrorismo

SADC cria Centro Regional para prevenir terrorismo
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MOCÍMBOA DA PRAIA E PALMA

Governo avalia condições 
para regresso da população

Governador de Cabo Delgado, Valige Tauabo

Mocímboa da Praia-Awasse-
-Macomia, o governador
deixou claro que, apesar de
estar sob controlo das Forças
de Defesa e Segurança (FDS),
ainda não está aberto ao pú-
blico.

“As FDS estão no terreno, 
daí que chegará o momen-
to certo para a permissão do 
seu uso. É aí que nós teremos 
ganhos, pois é nessas estradas 

por onde vamos transportar 
o material necessário para
reabilitar as infra-estruturas
(destruídas)”, explicou.

Tauabo assegurou que 
“queremos que a nossa popu-
lação regresse com certeza de 
que encontrará a segurança e 
tranquilidade necessárias”.

Lembre-se que as forças 
conjuntas de Moçambique e 
Ruanda recuperaram a 8 de 

Agosto corrente o controlo 
da vila-sede da Mocímboa da 
Praia e não só, que há mais 
de um ano tinha sido tomada 
pelos terroristas.

Os terroristas abando-
naram o centro da vila sem 
grande resistência, deixando 
para trás rasto de destruição 
de infra-estruturas sociais e 
económicas.

(AIM)

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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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

8070

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 (setenta 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
8087

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 IMÓVEL

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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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
• Uma garagem com área coberta de cinquenta e três metros quadrados e trezentos

setenta e cinco centímetros;
• Dois quartos com área coberta de noventa e três metros quadrados e trezentos setenta 

e cinco centímetros;
• Três salas com área coberta de seis quadrados e setenta e oito decímetros;
• Um holl com área coberta de seis metros quadrados e três decímetros;
• Cozinha copa com área coberta de vinte metros quadrados e novecentos e cinquenta

decímetros;
• Três casas de banho com área coberta de dez metros quadrados e noventa e dois

decímetros;
• Uma varanda com área coberta de oito metros quadrados e dezasseis decímetros.

Primeiro andar
• Um salão de festas com área coberta de cinquenta e três metros quadrados e trezentos

e setenta e cinco decímetros;
• Três quartos metros quadrados e trezentos e setenta e cinco decímetros;
• Um bar com área coberta de quinze metros quadrados e trinta e quatro;
• Três casas de banho com área coberta de vinte e três metros quadrados e setenta e

cinco decímetros;
• Uma sala com área coberta de sessenta e nove metros quadrados de um decímetro.

Dependência
• Uma casa de banho com área coberta de quatro metros quadrados e cinco decímetros;
• Uma churrasqueira com área coberta de quinze metros quadrados e oitenta e oito

decímetros;
• A área total do edifício é de quinhentos metros quadrados e sessenta e sete decímetros;
• 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
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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
8090

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

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

 Administração Regional de Águas do Centro,  Instituto Público

UGEA- Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Concurso
1. A ARA-Centro, Instituto Público convida empresas interessadas a apresentarem propostas, fechadas, para o seguinte concurso: 

Item No do concurso Tipo de 
Concurso

Designação de  objecto 
de concurso

Data/Hora de 
Entrega

Data/Hora de 
Abertura/visita ao 
local

Garantia 
provisória 

Data do Anúncio de 
posicionamento

1 47F000471/0008/
OBRAS/CL/2021

Limitado
Constração de empreitada 
de obras para a construção 
de uma represa no rio 
Nhatsato, na cidade de 
Tete, Província de Tete

Data: 
30/8/2021

Hora:
9.00 horas

Abertura das 
propostas
Data :
30/8/2021

Hora: 
9.15 horas

Visita ao Local
Data: 23/8/2021 
Hora:
 9.00 horas
 A concentração no 
escritório  Sede da 
ARA-Centro e partida 
às 9.30 horas

Não aplicável Data:
6/9/2021
Hora:
9.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los, pelo

valor não reembolsável de 1,000.00MT, no Escritório – Sede da ARA-Centro, IP, sito no Bairro M’páduè, EN nº 7, Cidade de

Tete.

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

4. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e serão abertas em sessão pública, na presença dos

concorrentes que desejarem comparecer a Sessão.

5. ARA-Centro, IP – Administração Regional de Águas do Centro, Instituto Público,  Bairro M’páduè. EN nº 07 C.P. 67 Cidade de

Tete; Telefone 2522390; Fax 25223908; infoaracentroip@gov,.mz

6. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 

de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 15/2010, de 24 de Maio. 

Tete, aos 19 de Agosto de 2021

A UGEA

(Ilegível) 

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES 

CONCURSO PÚBLICO

EMPREITADA PARA MANUTENÇÃO DE ROTINA DE ESTRADAS TERRAPLANADAS NA 
PROVÍNCIA DE NAMPULA 

(Acampamento de Imala)

Concurso N.º10/ANE-NP/TPL/MR/SA/2021

1. O Governo de Moçambique financia 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 n.º 5/2016, de 8 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 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, IP 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, IP
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 2.500,00MT (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 9.00 horas, no Cruz. N1/R698 (Nacavala).

4. A reunião de pré-concurso dos concorrentes será no dia 26 de Agosto de 2021, pelas 9.00 horas na Sala de Reuniões da ANE, 
IP – 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 150.000,00MT (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 às 10.00 horas do dia 15 de Setembro de 2021, e às 10.15 
horas 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, IP-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 5 de Outubro de 2021, pelas 9.00 horas na Sala de Reuniões da
ANE, IP – Delegação de Nampula

Nampula, Agosto de 2021
Repartição de Aquisições 
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1. O Ministério da Indústria e Comércio foi seleccionado pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) para

implementar através do Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas (IPEME, IP), o Projecto de

Geração de Emprego e Melhoria de Renda (PROGER) para as Províncias do Niassa e da Zambézia, e pretende aplicar 

parte do montante acordado para este donativo ao emponderamento do Sector Privado, com o prossuposto de que

este representa  uma força motriz  na geração de emprego, melhoria de renda e redução dos níveis de pobreza e

desigualidades sociais.

2. O Projecto, implementado pelo Ministério da Indústria e Comércio, através do Instituto para a Promoção das

Pequenas e Médias Empresas (IPEME, IP), tem como principal objectivo contribuir para Geração de Emprego e
Melhoria de Renda, e visa igualmente à promoção da igualdade de género e a redução da pobreza em Moçambique, 

apoiando em especial as mulheres e jovens empreendedores, através do desenvolvimento de competências de

empreendedorismo na cadeia de valor avícola.

3. Ao abrigo de um Contrato de Gestão, o IPEME, pretende por critérios transparentes e competitivos acolher, encorajar 

e potenciar o Sector Privado por via de operacionalização de uma unidade de processamento de ração para aves

a ser construída no Distrito de Chimbunila, na Província do Niassa com capacidade para processamento de ração

1,5ton/h e contará com a instalação de um Laboratório de Controlo de Qualidade, Secadora e Grupo Gerador.

4. A Concessão de exploração das áreas em referência enquadra-se nas prerrogativas especiais do Instituto para a

Promoção das Pequenas e Médias Empresas previstas na alínea h), do artigo 5, da Resolução nº 5/2021, de 2
de Fevereiro e, nos termos estabelecidos na Lei nº 15/2011, de 10 de Agosto, de Parecerias Público Privadas,

Concessões Empresariais e Projectos de Grande Dimensão e, do Decreto 16/2012 de 4 de Junho, que regula a Lei

retrocitada, conjugado com o Decreto nº 5/2016, de 8 de Março que regula a Contratação de Empreitada de Obras

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

5. É nesta prespectiva que se pretende identificar um (1) Parceiro Privado interessado, com experiência consideravél
numa das componentes da cadeia de valor avícola e possuir a capacidade para manter e garantir a existência

de meios suficientes para operacionalizar uma vez construído empreendimento, para responder a demanda do
projecto. Vide detalhes nos TdR.

6. Assim, o Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas convida a todos Parceiros e Investidores

elegíveis e interessados na celebração de contratos para deter os Direitos de Gestão para Operação e Devolução de

empreendimentos mediante termos e condições, a submeterem as suas propostas Técnicas e Financeiras conforme

indicado abaixo:

Objecto de Concessão Localização

Fábrica de ração com capacidade de processamento 1,5ton/h, laboratório 

de controlo de qualidade e grupo gerador, com dimensão de 9,64ha.

Distrito de Chimbunila - 

Província do Niassa

7. Para o efeito, e adicionalmente aos requisitos de Capacidade Técnica e Organizacional, Capacidade Económica

e Financeira, constantes dos Termos de Referência (TdR) para responder ao objecto de contratação, todos os 

concorrentes deverão juntar na proposta técnica os comprovativos de sua elegibilidade, através dos seguintes 

documentos válidos:

(i) Certificado do Cadastro Único de Fornecedores e Prestadores de Serviços ao Estado - UFSA;
(ii) Documento comprovativo de que o candidato não se encontra impedido de participar em concursos

públicos;

(iii) Declaração periódica de rendimentos dos últimos três (3) exercícios económicos;

(iv) Declaração de informação contabilística fiscal dos últimos três (3) exercícios económicos;
(v) Declaração de que não há pedido de falência ou concordata;

(vi) Alvará ou documento equivalente adequado ao objecto de contratação;

(vii) Certidão válida de quitação emitida pela Administração Fiscal;

(viii) Declaração válida emitida pela instituição responsável pelo sistema nacional de segurança social (INSS);

(ix) Documento válido emitido pelo Instituto Nacional de Estatística (INE);

(x) Selo Made In Mozambique ou entrada do pedido.

(xi) Demonstrar, na sua proposta, a sua experiência, domínio, capacidade e todas as restantes qualificações
para elegibilidade ao contrato de sessão de exploração, através de demonstrações financeiras dos últimos
3 anos (ou carta de compromisso do financiador, incluindo os termos de financiamento), portfólio de
negócios e estudo de viabilidade técnica e financeira do negócio que pretende explorar.

NB: cada empresa que compõe o grupo da empresa concorrente, quer em forma de associada ou com intenção de 
constituição futura de consórcio, deverá apresentar os documentos acima indicados para que a sua referência 
seja aceite como parte integrante da proposta do concorrente. 

8. As empresas interessadas poderão solicitar os Termos de Referência e outros documentos de concurso, solicitar 

esclarecimentos para o presente objecto de contratação, a partir da data da publicação do anúncio, através dos

seguintes contactos: E-mail: jgumeta@gmail.com copiado para

finance.proger@gmail.com

9. Os Critérios de selecção das empresas terão como pressupostos as normas estabelecidas na Lei nº 15/2011, de 10 

de Agosto, sobre Parecerias Público Privadas (PPP), e nos termos do Decreto nº 16/2012, de 4 de Junho, conjugados

com o 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 17 de Agosto de 2021
8040

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CONCURSO PÚBLICO
País: Moçambique 

Sector: Social 

Número do Concurso: 41A/PPP/0002/2021

Último dia de submissão: 6 de Setembro de 2021

Objecto: Constituição de Parcerias para Gestão de Fábricas de Processamento de Ração com Capacidade de 1,5 ton/h em Chimbunila, Província do Niassa e 5 ton/h em Gurué, Província da Zambézia em 
Regime de Parceria Público Privado

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, indicando no assunto, obri-
gatoriamente, a referência e denominação da vaga até ao dia 
27/8/2021, a partir do qual as candidaturas não serão consideradas. 

9050
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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 Au-
ditoria 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 Pro-
grama;

• 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 Pro-
grama;

• 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

Acesse https://t.me/Novojornal
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British Council

Hollard Building 
Ave. Sociedade de Geografia
269, Maputo

Telefone 21355000 | 840600830 | 843212617

info@britishcouncil.org.mz

WELCOME TO OUR WORLD OF ENGLISH

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

READY?

IMPULSIONE AS SUAS HABILIDADES 

ATRAVÉS DE UM CURSO DE LÍNGUAS 

COM OS ESPECIALISTAS MUNDIAIS 

DE INGLÊS 

LEARN
ENGLISH

FAÇA A SUA RESERVA HOJE para os nossos cursos de inglês  
a começar no dia 23 de Agosto.

Horário de consultas:

Segunda à Quinta das 8h às 17h

Sextas das 8h às 12h

Testes escritos - Online!

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

Consulte-nos para saber mais sobre inscrições, horários  
e preçário.

7756

8120

7947

República de Moçambique
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CIDADE DE MAPUTO

“ Por um Ministério Público mais interventivo na Defesa dos Direitos Humanos e no Controlo da Legalidade” 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
A Procuradoria da República – Cidade de Maputo através desta, comunica a adjudicação da empresa abaixo, nos termos do 
nº 2 do Art. 96, 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, de acordo com o seguinte:

Nº do Concurso Objecto de Contratação Empresa Vencedora Valor Anual (MT)

13L000141/ 
AJ/22/2021

Fornecimento de combustível 
e lubrificantes a viaturas da 

PRCM

ESTAÇÃO DE SERVIÇO 
TABACO

1.234.124,00MT

Maputo, Agosto de 2021

A Autoridade Competente

–  –  –  –  –  –  –  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

Acesse https://t.me/Novojornal
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1.  O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
recebeu um financiamento do Banco Mundial para o
custeio do Programa de Gestão do Risco de Desastres e
Resiliência (PforR) e pretende aplicar parte dos fundos
para o pagamento de contratos para empreitadas de
obras de reabilitação de 20 Escolas Primárias, nos
Distritos da Beira, Dondo, Nhamatanda, Búzi, Machanga,
Muanza e Gorongosa.

2. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento 
Humano (MINEDH) convida empresas interessadas e
elegíveis (com alvará mínimo aceitável de 5ª classe)
a apresentarem propostas seladas para empreitada de
obras de reabilitação resiliente nas seguintes escolas
subdividos em 8 lotes seguintes:

Lote 1: Beira e Dondo
• EPC DE NOVA CHAMBA: 1 Bloco de 6 Salas de aula

+ 1 Bloco de latrinas duplo, 2 Blocos de latrinas
triplos e 2 Blocos de latrinas quádruplos.

• EPC DE NGUTHU: 1 Bloco de 3 Salas de aula + 1
Bloco de latrinas duplo, 1 Bloco de latrinas triplo e
1 Bloco de latrinas quádruplo.

Lote 3: Dondo
• EPC SAMORA MACHEL: Bloco 1 de 4 Salas de

aula com 1 sanitário incluído, Bloco 2, 3 e 4 com 3
Salas de aula cada e o Bloco 5 de 3 Salas + 2 Blocos
Sanitários do Tipo 16+4.

Lote 4: Búzi
• EPC DE MANHECE: 1 Bloco de 3 Salas de aula + 1

Bloco de latrinas duplo, 1 Bloco de latrinas triplo e
1 Bloco de latrinas quádruplo;

• EPC DE FUMO: 1 Bloco de 3 Salas de aula + 1 Bloco
de latrinas duplo, 1 Bloco de latrinas triplo e 1 Bloco
de latrinas quádruplo;

• EPC DE DJOVO: 1 Bloco de 3 Salas de aula + 1 Bloco
de latrinas duplo, 1 Bloco de latrinas triplo e 1 Bloco
de latrinas quádruplo;

Lote 5: Búzi
• EPC DE GUACUANHE: 1 Bloco de 3 Salas de aula +

1 Bloco de latrinas duplo, 1 Bloco de latrinas triplo
e 1 Bloco de latrinas quádruplo.

• EPC DE INHAMBERE: 1 Bloco de 3 Salas de aula +
1 Bloco de latrinas duplo, 1 Bloco de latrinas triplo
e 1 Bloco de latrinas quádruplo;

• EPC P. S. KANKOMBA: 1 Bloco de 3 Salas de aula +
1 Bloco de latrinas duplo, 1 Bloco de latrinas triplo
e 1 Bloco de latrinas quádruplo;

• EPC DE MARARANHE: 1 Bloco de 3 Salas de aula +
1 Bloco de latrinas duplo, 1 Bloco de latrinas triplo
e 1 Bloco de latrinas quádruplo;

Lote 6: Machanga
• EPC DE MUVI: 1 Bloco de 2 Salas de aula + 1 área

administrativa, 1 Bloco de 3 salas de aula, 1 Bloco
de latrinas duplo e 4 Bloco de latrinas triplos.

• EPC DE ZIMUALA: 1 Bloco de 3 Salas de aula + 1 área
administrativa, 1 Bloco de latrinas duplo, 1 Bloco
de latrinas triplo e 1 Bloco de latrinas quádruplo;

• EPC DE BEIA PEIA 1: 1 Bloco de 3 Salas de aula
+ 1 área administrativa, 1 Bloco de latrinas duplo,
1 Bloco de latrinas triplo e 1 Bloco de latrinas
quádruplo;

Lote 7: Machanga e Muanza
• EPC DE MAONGA: 1 Bloco de 3 Salas de aula + 1 área

administrativa, 1 Bloco de latrinas duplo, 1 Bloco 
de latrinas triplo e 1 Bloco de latrinas quádruplo.

• EPC DE MUGURUZO: 1 Bloco de 3 Salas de aula +
1 área administrativa, 1 Bloco de latrinas duplo,
1 Bloco de latrinas triplo e 1 Bloco de latrinas
quádruplo;

• EPC DE PEDREIRA: 1 Bloco de 3 Salas de aula +
1 área administrativa, 1 Bloco de latrinas duplo,
1 Bloco de latrinas triplo e 1 Bloco de latrinas
quádruplo.

Lote 8: Gorongosa e Nhamatanda
• EPC DE TAMBARARA: 1 Bloco de 2 Salas de aula +

1 área administrativa, 1 Bloco de 3 salas de aula, 1
Bloco de latrinas duplo e 4 Bloco de latrinas triplos;

• EPC DE CHITUNGA: 1 Bloco de 2 Salas de aula +
1 área administrativa, 1 Bloco de 3 salas de aula, 1
Bloco de latrinas duplo e 4 Bloco de latrinas triplos;

• EPC DE MOCOROCOCHO: 1 Bloco de 2 Salas de
aula + 1 área administrativa, 1 Bloco de 3 Salas de
aula, 1 Bloco de latrinas duplo e 4 Bloco de latrinas
triplos.

3.  Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter
informações adicionais no Departamento de Aquisições
do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
(MINEDH) e inspeccionar os documentos de concurso
no endereço abaixo, durante as horas normais de expe-
diente.

4.  Os concorrentes interessados poderão obter mais
informações no endereço abaixo indicado a partir do
dia 20 de Agosto de 2021, durante as horas normais
do expediente e levantar os Documentos de Concurso,
mediante apresentação de um comprovativo de depósito
da importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil
meticais) na seguinte conta:

            Titular: MINED
 Moeda: MZN
 Banco: Standard Bank, 

Conta nº.: 108-202374-100-8
 NIB: 000301080202374100805

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo
até às 10.00 horas do dia 13 de Setembro de 2021 e
serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às
10.15 horas do mesmo dia, na presença dos concorrentes
que desejarem comparecer. O período de validade das
propostas é de 120 e devem ser acompanhadas por uma
Garantia Bancária no valor de:
• Lote 1: 100.000,00MZN
• Lote 2:
• Lote 3:  130.000,00MZN
• Lote 4:  110.000,00MZN
• Lote 5:  125.000,00MZN
• Lote 6:  90.000,00MZN
• Lote 7:  103.000,00MZN
• Lote 8:  120.000,00MZN

6. A visita ao local das obras será efectuada nos dias:

• Lote 1 e 3 (Beira e Dondo): 26 de Agosto de
2021, local de concentração Direcção Provincial de
Educação de Sofala, pelas 8.00 horas.

• Lote 4 e 5 (Búzi): 27 de Agosto de 2021, local
de concentração Serviços Distritais de Educação,
Juventude e Tecnologia de Búzi, pelas 8.00 horas.

• Lote 6 e 7 (Machanga): 30 de Agosto de 2021,
local de concentração Serviços Distritais de
Educação, Juventude e Tecnologia de Machanga,
pelas 8.00 horas.

• Lote 7 (Muanza): 31 de Agosto de 2021, local
de concentração Serviços Distritais de Educação,
Juventude e Tecnologia de Muanza, pelas 8.00
horas.

• Lote 8 (Nhamatanda e Gorongoza): 1 de
Setembro de 2021, local de concentração Serviços
Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia de
Nhamatanda, pelas 8.00 horas.

7. Endereço

Ministério da Educação e Desenvolvimento
Humano
Departamento de Aquisições 
Avenida 24 de Julho, n.º 167, 7º Andar, Sala 703
Telefone (+258) 21 490335 - Email: 
dinis.machaul@mined.gov.mz; 
ndzaquene@gmail.com e 
aquisicoes.minedh@gmail.com
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA 

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

OBRAS PARA REABILITAÇÃO DE SALAS DE AULA NA PROVÍNCIA DE SOFALA

Nº: 07/W/PforR/DAQUI/21

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Concurso Público N.º01/ISPG-UGEA/2021, Referente a Contratação de 

Empreitada para Reabilitação e Ampliação do Gabinete dos Docentes, 

Reabilitação da Sala Um para Registo Académico e Reabilitação da Pocilga

De acordo com 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 que o objecto do concurso acima foi adjudicado à MOSAICO 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS,  EI pelo valor de 5.997.777,07.

O Director-Geral

Prof. Mário Tauzene Afonso Matangue 

8113

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Direcção Regional Centro
Área Operacional da Beira

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSO

Nos termos do número 3 do artigo 96 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 ao público a adjudicação do concurso de acordo com o quadro abaixo:

Designação do 
Concurso

Objecto Concorrente
Valor de 

Adjudicação (MT)

Ajuste Directo n.° 05/
AD/FIPAG-AOB/2021

Fornecimento de válvulas de 
cunha e acessórios eléctricos SIZABANTU PIPING 

SYSTEMS LDA 1.746.446,57MT

Beira, Agosto de 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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Acesse https://t.me/Novojornal
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Na Execução Sumária nº 82/20-W, que o exequente BANCO INTERNACIONAL 
DE MOÇAMBIQUE, SA, move contra os executados da DA QUINTA, LDA., OCTÁVIO 
LUÍS DOS SANTOS PISABARRO e JOHANNA ELIZABETH PISABARRO, foi ordena-
da a venda por meio de propostas em carta 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 verso, 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 Moçambi-
que, 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 meticais), correspondente ao valor da avaliação, para o princípio 
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 disposto no artigo 876/2 do CPC, podiam requerer a adjudicação 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 Cartó-
rio desta Secção, sito na Av. 25 de Setembro, Palácio da Justiça, 4.º andar, em Maputo.
No dia 31 de Agosto de 2021, pelas 9.00 horas, na Sala de Audiências desta Sec-
ção, proceder-se-á à abertura 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, durante 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

República de Moçambique
Tribunal Judicial da Província da Zambézia

Gabinete do Juiz-Presidente
GJP/2021

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DOS CONCURSOS POR COTAÇÕES
Nos termos do disposto na alínea d), nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 64, ambos do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, 
de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos Públicos abaixo discriminados acordo com o seguinte;
Assunto: anúncio de adjudicação dos Concursos por Cotações nº  01, 02, 03, 04, 05/UGEA/TJPZ/2021.

Nº do Concurso Objecto
Valor da 

proposta com 
IVA

Concorrente 
vencedor

Concurso por Cotações nº 01/
UGEA/TJPZ/2021

Fornecimento e montagem de cortinados para janelas do edifício do Tribunal 
Judicial da Província da Zambézia, anexos, Secção de Menores, e Tribunal 
Judicial do distrito de Nicoadala

299.999,70MT NEW VISION

Concurso por Cotações nº 02/
UGEA/TJPZ/2021

Material para conservação de rede de eletrificação no edifício do Tribunal 
Judicial da Província da Zambézia, Tribunais Judiciais Distritais e Tribunal 
Judicial da Cidade de Quelimane

89.850,00MT SHAIK 
COMERCIAL

Concurso por Cotações nº 03/
UGEA/TJPZ/2021

Aquisição de material para conservação de rede de água e esgoto no edifício 
do Tribunal Judicial da Província da Zambézia, Tribunais Judiciais Distritais e 
Tribunal Judicial da Cidade de Quelimane

89.800,00MT SHAIK 
COMERCIAL

Concurso por Cotações nº 04/
UGEA/TJPZ/2021

Aquisição de material para manutenção e reparação de bens imóveis, edifício 
do Tribunal Judicial da Província da Zambézia, Tribunais Judiciais Distritais e 
Tribunal Judicial da Cidade de Quelimane

291.153,80MT SHAIK 
COMERCIAL

Concurso por Cotações nº 05/
UGEA/TJPZ/2021

Aquisição de dezasseis (16) modens, cento e noventa e duas (192) recargas 
diamante para Secções dos Tribunais Judiciais Distritais da Tribunal Judicial 
da Província da Zambézia, Tribunais Judiciais Distritais e Tribunal Judicial da 
Cidade de Quelimane

239.984,00MT MOVITEL, SA

Quelimane, aos 20 de Julho de 2021

O Juiz-Presidente

Dr. Paulo Ricardo Cinco Reis
(Juiz Desembargador)
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1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano recebeu um financiamento do Banco Mundial para o
custeio do  Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência (PforR) e pretende aplicar parte dos
fundos para o pagamento de contratos para empreitadas de obras de reabilitação de 14 Escolas Primárias
nos Distritos de Malema, Lalaua, Rapale, Murrupula e Mecubúri.

2. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida empresas
interessadas e elegíveis (com alvará minimo aceitável de 5ª classe) a apresentarem propostas seladas para
empreitada de obras de reabilitação resiliente nas seguintes escolas subdividos em 5 lotes seguintes:

Lote 1:  Malema
• EPC DE METACUSSE: 1 Bloco de 4 Salas de aula + Área administrativa, 1 Blocos de latrinas duplo, 1

Bloco de latrinas quádruplo e 2 Blocos de latrinas triplos;
• EPC de ENTRERIOS: 2 Bloco com 5 Salas de aula + Área administrativa e 1 Bloco Sanitário do Tipo

16+4;

Lote 2: Lalaua
• EPC DE NACULUE: 2 Bloco com 5 Salas de aula + Área administrativa, 1 Blocos de latrinas duplo e 4

Blocos de latrinas triplos;
• EP1 DE MUACOTAIA: 1 Bloco com 3 Salas de aula + Área administrativa, 1 Bloco de latrinas duplo, 1

Bloco de latrinas triplo e 1 Bloco de latrinas quádruplo;
• EPC DE MUNOSSE: 1 Bloco com 4 Salas de aula + Área administrativa, 1 Blocos de latrinas duplo, 1

Bloco de latrinas quádruplo e 2 Blocos de latrinas triplos;

Lote 3: Lalaua
• EPC DE PALACUA: 1 Bloco com 3 Salas de aula + Área administrativa, 1 Blocos de latrinas duplo, 1

Bloco de latrinas triplo e 1 Bloco de latrinas quádruplo;
• EPC DE CHUABO: 1 Bloco com 3 Salas de aula + Área administrativa, 1 Blocos de latrinas duplo, 1 Bloco

de latrinas triplo e 1 Bloco de latrinas quádruplo;
• EPC DE AUAGE: 1 Bloco com 3 Salas de aula + Área administrativa, 1 Blocos de latrinas duplo, 1 Bloco

de latrinas triplo e 1 Bloco de latrinas quádruplo;

Lote 4: Rapale, Murrupula e Mecubúri
• ESG DE MUITE: 1 Bloco com 4 Salas de aula + Área administrativa, 1 Bloco de latrinas duplo, 1 Bloco

de latrinas quádruplo e 2 Blocos de latrinas triplos;
• EPC DE NAMIGINE: 2 Blocos com 5 Salas de aula + Área administrativa, 1 Bloco de latrinas duplo e 4

Blocos de latrinas triplos;
• EPC DE RATANE II: 1 Bloco com 3 Salas de aula, 1 Bloco de latrinas duplo, 1 Bloco de latrinas triplo e

1 Bloco de latrinas quádruplo;
• EPC DE MONAPO: 1 Bloco com 3 Salas de aula + Área administrativa, 1 Blocos de latrinas duplo, 1

Bloco de latrinas triplo e 1 Bloco de latrinas quádruplo;

Lote 5: Mecubúri
• EPC DE NAMINA: 3 Blocos com 12 Salas de aula + 2 Áreas Administrativas, 1 Bloco de latrinas duplo e

7 Blocos de latrinas quádruplos;

• ESG DE NAMINA: 2 Blocos com 8 Salas de aula + Área administrativa, 1 Bloco de latrinas duplo, 2
Blocos de latrinas triplos e 3 Blocos de latrinas quádruplos;

3. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter informações adicionais no Departamento de
Aquisições do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) e inspecionar os documentos
de concurso no endereço abaixo durante as horas normais de expediente.

4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações no endereço abaixo indicado a partir do dia
20 de Agosto de 2021, durante as horas normais do expediente e levantar os Documentos de Concurso,
mediante apresentação de um comprovativo de depósito da importância não reembolsável de 1.000,00MT
(mil meticais) na seguinte conta:

 Titular: MINED
 Moeda: MZN
 Banco: Standard Bank, 

Conta nº.: 108-202374-100-8
 NIB: 000301080202374100805

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 13 de Setembro de
2021 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia, na presença
dos concorrentes que desejarem comparecer. O período de validade das propostas é de 120 e devem ser
acompanhadas por uma Garantia Bancária no valor de:
• Lote 1: 110.000,00 MZN
• Lote 2: 140.000,00MZN
• Lote 3:  100.000,00MZN
• Lote 4:  120.000,00MZN
• Lote 3:  165.000,00MZN

6. A visita ao local das obras será efectuada nos dias:
• Lote 1 (Malema): 26 de Agosto de 2021, local de concentração Serviços Distritais de Educação,

Juventude e Tecnologia de Malema, pelas 8.00 horas.
• Lote 2 e 3 (Lalaua): 27 de Agosto de 2021, local de concentração Serviços Distritais de Educação,

Juventude e Tecnologia de Lalaua, pelas 8.00 horas.
• Lote 4 (Rapale): 30 de Agosto de 2021, local de concentração Direcção Provincial de Educação de

Nampula, pelas 8.00 horas.
• Lote 4 (Murrupula): 31 de Agosto de 2021, local de concentração Serviços Distritais de Educação,

Juventude e Tecnologia de Murrupula pelas 8.00 horas.
• Lote 4 e 5 (Mecubúri): 1 de Setembro de 2021, local de concentração Serviços Distritais de Educação,

Juventude e Tecnologia de Mecubúri pelas 8.00 horas.

7. Endereço:

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições 
Avenida 24 de Julho, n.º 167, 7º Andar, Sala 703
Telefone (+258) 21 490335 - Email: dinis.machaul@mined.gov.mz; ndzaquene@gmail.com e 
aquisicoes.minedh@gmail.com

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA 

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
OBRAS PARA REABILITAÇÃO DE SALAS DE AULA NA

PROVÍNCIA DE NAMPULA

Nº: 03/W/PforR/DAQUI/21

Acesse https://t.me/Novojornal
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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
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA 

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

OBRAS PARA REABILITAÇÃO DE SALAS DE AULA NA
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

Nº: 01/W/PforR/DAQUI/21

1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano recebeu um financiamento do Banco Mundial para o
custeio do  Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência (PforR) e pretende aplicar parte dos fundos 
para o pagamento de contratos para empreitadas de obras de reabilitação de 7 Escolas Primárias nos Distritos
de Pemba, Ancuabe e Metuge.

2. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida empresas interessadas
e elegíveis (com alvará minimo aceitável de 5ª classe) a apresentarem propostas seladas para empreitada de
obras de reabilitação resiliente nas seguintes escolas subdividos em 3 lotes seguintes:

Lote 1: Ancuabe

• EPC NCOLE: 1 Bloco de 2 Salas de aula + Área administrativa, 2 Blocos de latrinas duplos e 1 Bloco de
latrinas triplo;

• EPC NANDULI: 1 Bloco de 2 Salas de aula, 2 Blocos de latrinas duplos e 1 Bloco de latrinas triplo;
• EPC MACAIA: 1 Bloco de 2 Salas de aula;
• EPC MEGANE: 1 Bloco de 2 Salas de aula + Área administrativa, 2 Blocos de latrinas duplos e 1 Bloco de

latrinas triplo;

Lote 2: Metuge e Pemba 

• EPC DE NANGUA: 1 Bloco de 2 Salas de aula + Área administrativa, 1 Bloco de 3 Salas de aula, 1 Bloco de
latrinas duplo e 2 Blocos de latrinas triplos.

• EPC DE MAHATI: 1 Bloco de 2 Salas de aula + Área administrativa; 2 Blocos de 3 salas de aula e 1 Bloco
Sanitário do Tipo 16+4.

Lote 3: Pemba

• EPC MULAPANE: 1 Bloco de 2 Salas de aula+ Administração, 2 Blocos de 3 salas de aula, 1 Bloco de 4 salas,
e 1 Bloco Sanitário do Tipo 12+4.

3. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter informações adicionais no Departamento de Aquisições
do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) e inspecionar os documentos de concurso
no endereço abaixo durante as horas normais de expediente.

4. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações no endereço abaixo indicado a partir do dia 20
de Agosto de 2021, durante as horas normais do expediente e levantar os Documentos de Concurso, mediante
apresentação de um comprovativo de depósito da importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais)
na seguinte conta:

Titular: MINED
Moeda: MZN
Banco: Standard Bank, 
Conta nº.: 108-202374-100-8
NIB: 000301080202374100805

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 10 de Setembro de 2021 e
serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia, na presença dos concorrentes
que desejarem comparecer. O período de validade das propostas é de 120 e devem ser acompanhadas por uma
Garantia Bancária no valor de:

• Lote 1:    95.000,00MT
• Lote 2: 155.000,00MT
• Lote 3: 145.000,00MT

6. A visita ao local das obras será efectuada nos dias:

Lote 1: 26 de Agosto de 2021, local de concentração Serviços Distritais de Educação Juventude e
Tecnologia de Ancuabe, pelas 10.00 horas.
Lote 2: 27 de Agosto de 2021, local de concentração Direcção Provincial de Educação de Cabo Delgado, 
pelas 8.00 horas.
Lote 3: 27 de Agosto de 2021, local de concentração Direcção Provincial de Educação de Cabo Delgado, 
pelas 8.00 horas.

7. Endereço:

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho, n.º 167, 7º Andar, Sala 703
Telefone (+258) 21 490335 - Email:
dinis.machaul@mined.gov.mz;  ndzaquene@gmail.com e aquisicoes.minedh@gmail.com

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE INHAMBANE

Anúncio de Adjudicação do Concurso Público

04/RDC/ANE-DPI/071.44/2021

De acordo com a 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 n° 5/2016, 
de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso acima foi adjudicado à 
empresa abaixo indicada:

Estrada
Empreiteiro

Preço Total 
Incluindo IVA (MT)Ref. Início Fim

R915
Crz N1 - Pomene Rio das Pedras - Murie

CONSTRUÇÕES 
PEDRITO

7.997.017,13

Autoridade Competente
298

REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE

DIRECÇÃO REGIONAL NORTE
Armazém de Leilões

ANÚNCIO
Torna-se público que no dia 30 de Agosto do corrente ano, no Armazém “C” de Leilões Nacala, sito no recinto dos CFM, 
Porto de Nacala, pelas 9.30 horas, proceder-se-á à venda em hasta pública, em 1ª praça, de mercadorias demoradas, 
em conformidade com o previsto no artigo 675º conjugado com o artigo 110º, todos do Estatuto Orgânico das Alfândegas, 
EOA, aprovado pelo Decreto n.º 43199, de 29 de Setembro de 1960.
 Os arrematantes depositarão imediatamente 10% acrescidos ao valor da arrematação de cada lote de mercadorias postas 
em praça, nos termos do artigo 275 do Contencioso Aduaneiro (CA), aprovado pelo Decreto nº33.531, de 21 de Fevereiro 
de 1944.

Se o arrematante a quem for adjudicado um determinado lote não puder pagar os 10% referidos no parágrafo anterior, 
a adjudicação será diferida aos proponentes seguintes na ordem decrescente até ao valor mínimo proposto pelas 
Alfândegas. Os arrematantes deverão se fazer presentes no local do leilão 30 minutos antes da hora marcada para o início 
da arrematação munido do respectivo NUIT. 

Todas as mercadorias poderão ser vistas durante o período normal de expediente no Armazém “C” de Leilões, recinto 
dos CFM, Porto de Nacala. As mercadorias só serão entregues após a confirmação do pagamento.

Venda Em Hasta Pública em 1ª praça

Descrição/características Quantidade 
por Lote

Lotes Valor global da 
arrematação 

Consignatário

Máquina de Processamento 
Agrícola

1 Unidade 1 2.282.850,21MT Target Comercial

Tanques Metálicos de Pressão 3 Unidades 1 1.388.537,00MT Millenium Challenger
Máquina para enchimento de 
bebidas

1 Unidade 1 1.105.345,00MT Destilaria Riyo

Rótulos 38 Unidades 1 303.324,00MT Destilaria Riyo
Essências 160Kg 1 60.860,24MT Destilaria Riyo
Kit completo de CCTV 1 Kit 1 32.387,00MT Destilaria Riyo
Ventoínhas 4 Unidades 1 9.087,00MT Destilaria Riyo
Cofres 2 Unidades 1 22.909,55MT Destilaria Riyo
Utensílios Domésticos 18 Unidades 1 3.636,98MT Destilaria Riyo
Fatos-Macacos 50 Unidades 1 18265.51MT Destilaria Riyo
Luvas de borracha 84 Unidades 1 4.176,34MT Destilaria Riyo
Máscaras e Tocas de protecção 1500 Unidade 1 13.223,00MT Destilaria Riyo
Mala de Ferramentas 1 Unidade 1 4.567,00MT Destilaria Riyo
Roupa de cama 14 Unidades 1 37.430,00MT Destilaria Riyo
Bomba de água 1 Unidade 1 15.366.00MT Destilaria Riyo
Filtro de água 8 Unidades 1 6.540,00MT Destilaria Riyo
Lâmpadas LED de 45 watt 10 Unidades 1 3.031,00MT Destilaria Riyo
Membrana 2 Unidades 1 45.374,00MT Destilaria Riyo
Gambiarras LED de 100 watt 6 Unidades 1 7.090,00MT Destilaria Riyo
Mobiliário Plástico 13 Unidades 1 6.524,00MT Destilaria Riyo
Mobiliário de Escritório 8 Unidades 1 38.237,00MT Destilaria Riyo
Mesa de Conferência 1 Unidade 1 97.397,83MT Destilaria Riyo
Camas 2 Unidades 1 140.495,72MT Target Comercial
Colchão casal 1 Unidade 1 85.826,52MT Target Comercial
Armário metálico 1 Unidade 1 81.186,69MT Target Comercial
Máquina de sumo de cana-doce 1 Unidade 1 82.673,82MT Target Comercial
Congelador 1 Unidade 1 83.708,34MT Target Comercial
Geleira 1 Unidade 1 98.838,20MT Target Comercial
Ventilador 2 Unidades 1 83.708,34MT Target Comercial
Cadeiras para escritório 12 Unidades 1 115.783,62MT Target Comercial
Sofás 3 Unidades 1 88.751,62MT Target Comercial
Mesinha de centro 1 Unidade 1 79.673,71MT Target Comercial
Secretárias - Ilhas 4 Unidades 1 97.829,54MT Target Comercial
Mesa de estrutura metálica 1 Unidades 1 81.186,69MT Target Comercial
Partes de mobiliário de 
madeira

3 Unidades 1 78.665,05MT Target Comercial

Candeeiros eléctricos 12 Unidades 1 92.261,75MT Target Comercial
Pastas de arquivo 75 Unidades 1 80.398,68MT Target Comercial
Mobiliário para sala de jantar 5 Unidades 1 97.224,34MT Target Comercial

Nacala, aos 10 de Agosto de 2021

O Director Regional Norte

(Ilegível)
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7979

Concurso
Nome do 

Concorrente 
Objecto de Concurso 

Valor da 
Ajudicação incl. 

IVA 
Modalidade

CP/08/2021

CONSULMAR 
PROJECTISTAS 

E 
CONSULTORES 

LDA

Elaboração do Projecto Executivo de 
Estação Sismográfica – MODELO 
(LOTE I)

858 859,77MT Concurso 
Público

CP/08/2021

CONSULMAR 
PROJECTISTAS E 
CONSULTORES 

LDA

Elaboração do Projecto Executivo para a 
Reabilitação do Observatório Magnético 
de Nampula (LOTE II)

999 765,00MT Concurso 
Público

CP/08/2021

CONSULMAR 
PROJECTISTAS E 
CONSULTORES 

LDA

Elaboração do Projecto Executivo para 
a Reabilitação dos Imóveis do INAMI 
nas Províncias de Tete, Nampula, Niassa 
e Maputo (LOTE III)

2 115 243,00MT Concurso 
Público

CP/07/2021
TARGET ARQUIT. 

LDA
Manutenção e reparação de Edifícios do 
INAMI 8 734 343,86MT Concurso 

Público

CL/02/2021 ICE LDA
Fornecimento e Manutenção de 
aparelho de ar-condicionados

2 113 850,70MT Concurso 
Limitado

CC/08/2021

PLATINUM 
INVESTMENTS 

GROUP 
LIMITADA

Aluguer de Sala de Conferências para o 
retiro para análise de dados e produção 
do relatório do censo piloto

313 000,00MT Concurso por 
Cotações

CC/10/2021
WILLIAM 

EDUARDO LDA
Forn. Máquina Plastificadora de 
Documentos 25 506,00MT Concurso por 

Cotações

CC/04/2021
HMB 

TECNOLOGIAS 
LDA

Fornecimento de Toners para  INAMI 334 660,22MT Concurso por 
Cotações

CC/14/2021

ESCOLA 
SUPERIOR DE 
HOTELARIA 

TURISMO

Aluguer de Sala para Formação dos 
Agentes Recenseadores no Âmbito do 
CEMAM - INHAMBANE

337 500,00MT Concurso por 
Cotações

CC/16/2021
COMPLEXO 
CHURASCO

Aluguer de Sala para Formação dos 
Agentes Recenseadores no Âmbito do 
CEMAM - NAMPULA

275 652,00MT Concurso por 
Cotações

CC/12/2021
EASY GEST GEST. 

E SERV LDA

Aluguer de sala para formação dos 
agentes recenseadores no âmbito do 
CEMAM - MAPUTO

345 150,00MT Concurso por 
Cotações

CC/13/2021
PLATINUM 

HOTEL

Aluguer de sala para formação dos 
agentes recenseadores no âmbito do 
CEMAM - GAZA

305 000,00MT Concurso por 
Cotações

CC/11/2021 MOVITEL Serviços de internet para CEMAM 250000,00MT Concurso por 
Cotações

AD/19/2021 EMME Estacionamento de viaturas do INAMI 600 000,00MT Ajuste Directo

AD/31/2021 TMCEL
Fornecimento de serviços de telefonia 
fixa 350 000,00MT Ajuste Directo

AD/27/2020 MOTORCARE
Prestação de serviços de manutenção e 
reparação de viaturas de marca Nissan

500 000,00MT Ajuste Directo

AD/29/2021 INTERAUTO
Prestação de serviços de manutenção e 
reparação de viaturas de marca Ford

500 000,00MT Ajuste Directo

AD/28/2021 RONIL
Prestação de serviços de manutenção 
e reparação de viaturas de marca 
Hyundai

1 000 000,00MT Ajuste Directo

AD/11/2021 TVMIRAMAR
Produção e divulgação de spots 
televisivos 

1000 000,00MT Ajuste Directo

AD/12/2021 SOICO
Produção e divulgação de spots 
televisivos

 1000 000,00MT Ajuste Directo

AD/10/2021
TRIONICA 

MOCAMBIQUE, 
LDA

Fornecimento de Equipamento 
Adicional do SLG 24 244 270,83MT Ajuste Directo 

AD/26/2020 TOYOTA AUTO 
MAPUTO, SA

Prestação de Serviços de Manutenção 
e Reparação de Viaturas da Marca 
Toyota

1 000 000,00MT Ajuste Directo

Maputo, aos 17 de Maio de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível)
8133

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com nº 2 do art. 64 do Regulamento 
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de 

Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos 
concursos abaixo indicados: 

Técnico de Manutenção Mecânica

Número de Vagas: 1

Local: Songo

Tarefas / Responsabilidades

 Efectuar a instalação e comissionamento de aparelhos de ar-

-condicionado industriais e domésticos;

 Efectuar a manutenção preventiva e correctiva no sistema de
condicionamento de ar e de ventilação da central;

 Efectuar o diagnóstico, detecção e correcção de falhas nos
sistemas de climatização e ventilação;

 Efectuar a carga e descarga de refrigerante em aparelhos de
ar condicionados domésticos, centralizados e grupos frigorí-
ficos (chillers);

 Realizar a inspecção periódica e a conservação mecânica do
sistema de ar condicionado da central (grupos frigoríficos,
bombas, válvulas, etc.);

 Efectuar a soldadura por brasagem das tubulações do siste-

ma de condicionamento de ar;

 Coordenar equipas de trabalho;

 Efectuar trabalhos de pesquisa de avarias, ensaios e afina-

ções de equipamento;

 Participar na execução de trabalhos especializados de

reparação e afinação de equipamentos mecânicos diver-

sos;

 Ler e interpretar desenhos, esquemas e especificações ou
instruções técnicas relativas ao equipamento;

 Colaborar no planeamento da manutenção e na actualização

do cadastro de equipamentos e no roteiro de manutenção;

 Elaborar relatórios dos trabalhos efectuados;

 Cumprir, no exercício das suas funções, as normas e proce-

dimentos da qualidade, segurança, saúde ocupacional e am-

biente conforme as orientações gerais e específicas da Em-

presa; e

 Executar outras tarefas directamente ligadas à função e/ou
complementares da mesma.

Requisitos: 

 Nível Médio Técnico em Mecânica;

 Fluência intermédia em Língua Inglesa (capacidade de co-

municação para desenvolver-se em situações correntes que
requerem a utilização da língua);

 Conhecimentos de Informática utilizando todas as funciona-

lidades disponíveis de forma integrada;

 Conhecimentos do Sistema de Gestão SAP utilizando funcio-

nalidades específicas;

 Conhecimentos de sistemas de Gestão Documental;

 Domínio de equipamentos de refrigeração e climatização
industrial, de ventilação, de ar comprimido, de filtragem e
ferramentas de manutenção mecânica;

 Competências Comportamentais Exigidas: Comprome-

timento com a Organização, Orientação para a Segurança e
Meio Ambiente, Orientação para a Qualidade, Trabalho de
Equipa, Gestão de Stress, Liderança, Proactividade e Planea-

mento e Organização;

 Competências Técnicas Exigidas: Normas e Procedimen-

tos de Manutenção Mecânica, Mecânica Industrial, Ferra-

mentas de Manutenção Mecânica, Interpretação de Esque-

mas e Desenhos Técnicos e Sistemas de Climatização Indus-

trial e Ventilação.

Selecção:

A selecção será feita através de entrevistas, exames psicotécni-
cos e/ou testes individuais para candidatos finalistas.

Respostas:

Com Carta de Apresentação, Currículo Circunstanciado, cópia 
de Bilhete de Identidade e Certificado de habilitações autenti-
cados, no prazo de 10 dias, a partir da data da publicação do 

presente Anúncio, para um dos seguintes endereços: 
 HCB, SA, HCB, SA Edifício Waona, 1º andar, Sala 3A – Son-

go

 HCB, SA, Av. Eduardo Mondlane, Casa Nº 51 R/C - Tete
 HCB, SA Bairro Agostinho Neto, caixa postal 241 – Chi-

moio

 HCB, SA Av. 25 de Setembro Edifício JAT I, Nº 420, 6º An-

dar – Maputo
 Telefone: 25280840; Fax: 25223982; E-mail:
 Endereço Electrónico da Vaga:

vaga-tecnico-manutencao-mecanica@hcb.co.mz

Importante: 

1. Devido a indisponibilidade do Correio Electrónico, in-

dicado nos Jornais das edições anteriores, todas as can-

didaturas deverão ser submetidas nos endereços acima

indicados, no presente Anúncio.

2. O Recrutamento e Selecção de novos colaboradores na
HCB obedece aos princípios de ética, integridade, justiça
e equidade como tal, não requer o pagamento de taxas
em nenhuma das fases do processo” A HCB, SA distancia-

-se de qualquer comportamento e acção que vão contra
os valores e princípios éticos acima referidos.

Nota: Só serão contactados os candidatos seleccionados para a 
fase de entrevistas.

PRETENDE ADMITIR

Acesse https://t.me/Novojornal
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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 Apre-
sentação e 

abertura de Pro-
postas

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 

Limitado

Prazo de Apre-

sentação: 

31/8/2021               

às 10.00  horas

Abertura:                   

10.15 horas

N/ A

Data: 

11/9/2021

 Hora: 

11.00 horas

58A001241/

CP/16/OE 

– SERVICO

- TRANSPOR-

TE/021

Contratação de ser-

viço de transporte de 

medicamentos do Mi-

nistério da Saúde

Concurso 

Público

Prazo de Apre-

sentação: 

13/9/2021                        

às 10.00 horas

Abertura:                     

10.15 horas

1.500.000,00MT

Data: 

28/9/2021

 Hora: 

11.00 horas

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 horas (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 8 de Março.

5. As empresas interessadas poderão, igualmente, consultar o website do MISAU através do endereço

electrónico: www.misau.gov.mz
8062

9061

8136

Acesse https://t.me/Novojornal
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Rua Dr. Egas Moniz, n.º 43, Bairro da Sommerschield, Maputo-Moçambique | Telf. +258 21486610, Email.: info@mocambiqueprevidente.co.mz

FUNDO DE PENSÕES ABERTO – LONGA VIDA
Relatório e Contas 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO AOS 31/12/2020

1. Nota introdutória

O Fundo de Pensões Aberto - Longa Vida, adiante designado apenas por

“Fundo”, é um Fundo aberto de adesão colectiva e singular, de contribuições

definidas, gerido pela Moçambique Previdente – SGFP, SA. O Fundo foi cons-

tituído em Outubro de 2015.

O Fundo tem como objectivo assegurar uma pensão complementar em caso 

de reforma por velhice, invalidez total e permanente que resulte em perca 

de capacidade para o trabalho, desemprego de longa duração ou por morte 

prematura dos membros antes de atingir a reforma por idade.

2. Benefícios do Fundo

Tabela 1: Lista dos Benefícios do Fundo de Pensão Aberto Longa Vida em

31/12/2020

Por idade de 
reforma

Por invalidez total e 
permanente

Por morte

- Pensão é o total

acumulado líquido

de contribuições

adicionado ao re-

torno de investi-

mento líquido.

- Todo membro conside-

rado inválido pela Se-

guradora;

- Recebe a indemnização

do capital segurado

com base nas contri-

buições efectuadas.

- Os beneficiários receberão contri-
buições líquidas acumuladas mais o

retorno líquido de investimento, adi-

cionado ao capital segurado;

- Prevê-se ainda o pagamento de des-

pesas de funeral, de acordo com grau 

de parentesco.

3. Contribuições do Fundo

Tabela 2: Variação das contribuições do Fundo em 31/12/2020

Descrição Valores 

Contribuição 2020 13.892.695

Contribuição 2019 5.664.378

Variação % 145%

De acordo com a Tabela 2, as contribuições do Fundo Aberto em 31/12/2020 

aumentaram em cerca de 145% comparativamente a 31/12/2019. Este au-

mento deveu-se através de novas adesões e entrada de novos membros no 

Fundo através de transferências de saldos provenientes de outros Fundos.

4. Encargos gerais

Os encargos gerais referem-se aos custos do Fundo previstas no Contrato de

gestão, nomeadamente: (i) seguro ramo vida; (ii) despesas de funeral; e (iii)

remunerações da Entidade Gestora.

4.1- Seguros 
Tabela 3: Variação das despesas do Seguro Vida Fundo em 31/12/2020

Descrição Valores 

Seguro Vida 2020 475.500

Seguro Vida 2019 410.000

Variação % 16%

4.2- Despesas de Funeral

Tabela 4: Variação das despesas do Seguro Vida Fundo em 31/12/2020

Descrição Valores 

Despesas de Funeral 2020 38.800

Despesas de Funeral 2019 23.350

Variação % 66%

4.3- Comissões de gestão administrativa

Tabela 5: Comissão de gestão administrativa paga até 31/12/2020 

Descrição Valores

Comissão de gestão administrativa de 2020 144.360

Comissão de gestão administrativa de 2019 109.980

Variação % 31%

De acordo com a Tabela 3, a comissão administrativa do Fundo Aberto em 

31/12/2020 aumentou em cerca de 31% comparativamente a 31/12/2019. 

4.4- Comissão de gestão financeira e actuarial

Tabela 6: Comissão de gestão financeira e actuarial paga até 31/12/2020. 

Descrição Valores

Comissão de gestão financeira e actuarial de 2020 242.857

Comissão de gestão financeira e actuarial de 2019 162.616

Variação % 49%

De acordo com a Tabela 4, a comissão de gestão financeira e actuarial do 

Fundo Aberto em 31/12/2020 aumentaram em cerca de 49% comparativa-

mente a 31/12/2019. 

5. População do Fundo

Tabela 7: Número de Participantes do Fundo em 31/12/2020

População 31-Dez-2020 31-Dez-2019 Variação%

Contribuintes 94 67 40%

Pensionistas - - -

Total 94 67 40%

De acordo com a tabela 5, os contribuintes do Fundo Aberto em 31/12/2020 

aumentaram em cerca de 40% comparativamente a 31/12/2019. Este au-

mento deveu-se fundamentalmente a entrada de novos membros no Fundo.

RELATÓRIO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2020

POSIÇÃO DO FUNDO DE PENSÕES ABERTO- LONGA VIDA PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

NOTAS DESCRIÇÃO 31 - Dez - 2020 31 - Dez - 2019

ACTIVO

5 Investimentos 

5.1 Instrumentos de Capital 449.469                 745.478   

5.2 Títulos de dívida Pública 2.744.700              3.328.333   

5.3 Outros títulos de divida 3.815.389              1.515.152   

5.4
Numerário, depósitos em 

instituições de crédito 
7.466.701              2.773.120   

14.476.258   8.362.083   

Outros activos

6 Devedores

6.1 Participantes e beneficiários 224.250                 110.375   

6.2 Acréscimos e diferimentos 389.992                 126.265   

614.242   236.640   

TOTAL DO ACTIVO 15.090.501   8.598.723   

PASSIVO

7 Credores

7.1 Credores Diversos

7.1.1 Entidade gestora 113.571                  43.995   

7.1.2 Participantes e beneficiários 93.000                  50.000   

6.2 Acréscimos e diferimentos 176.098                 109.757   

TOTAL DO PASSIVO 382.669   203.751   

VALOR DO FUNDO 14.707.832   8.394.972   

VALOR DA UNIDADE DE 
PARTICIPAÇÃO

175,61   169,80   

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO FUNDO DE PENSÕES 
ABERTO- LONGA VIDA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM                                    

31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

NOTAS DESCRIÇÃO 31-Dez-2020 31-Dez-2019

8 Contribuições          13.892.695              5.664.378   

9
Pensões, capitais e prémios únicos 

vencidos
             (522.500)                (445.200)   

10 Ganhos líquidos dos investimentos               258.171              1.565.747   

11
Rendimentos líquidos dos 

investimentos
           1.191.985                 744.803   

12 Outros rendimentos e ganhos 4.500                 194.052   

13 Outras despesas           (8.511.992)            (5.498.330)   

RESULTADO LÍQUIDO            6.312.859              2.225.450   

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA DO FUNDO DE PEN-
SÕES ABERTO – LONGA VIDA PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM        

31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

DESCRIÇÃO 31-Dez-2020 31-Dez-2019

 A - FLUXOS DE CAIXA DE ACTIVIDADES OPERACIO-
NAIS 

 1 - CONTRIBUIÇÕES 13.764.607   5.578.378   

 1.1 - Contribuições dos participantes /beneficiários 13.764.607              5.578.378   

 2 - ENCARGOS INERENTES AO PAGAMENTO DAS 
PENSOES E SUBS. DE MORTE 

              514.300                 433.350   

 2.1 - Prémios de seguros de risco de invalidez ou morte               475.500                 410.000   

 2.2 - Seguro de Funeral                 38.800                   23.350   

 3 - REMUNERAÇÕES               605.089                 592.111   

 3.1 - Comissão de gestão                144.360                 109.980   

 3.2 - Comissão de investimentos               242.857                 162.616   

 3.3 - Comissão de Reembolso               175.506                 270.334   

 3.4 - Remuneração de deposito e guarda de títulos                 42.366                   49.181   

 4 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 12.061.563   7.668.143   

 4.1 - Juros de depósitos a ordem 114   199   

 4.2 - Reembolso  Empréstimos Concedidos  - 143  

 4.3 - Regularização de Remunerações                   5.250   
180.702   

 4.4 - Transferências  12.056.199   
7.487.099   

 5 - OUTRAS DESPESAS 18.863.841   11.416.189   

 5.1 - Despesas bancarias                 20.019                   10.770   

 5.2 - Imposto 23   40   

 5.3 - Transferências  18.843.799   11.405.379   

 FLUXOS DE CAIXA LIQUIDO DAS ACTI-
VIDADES OPERACIONAIS = (1-2-3+4-5)  

5.842.941   
804.870   

B- FLUXOS DE CAIXA DE ACTIVIDADES
DE INVESTIMENTOS 

 6 - RECEBIMENTOS 
7.753.579   3.442.243   

 6.1 - Alienação/ reembolso de investimento 
6.543.910   2.437.787   

 6.2 - Rendimentos de investimentos 
1.209.669   1.004.456   

 7 - PAGAMENTOS 10.853.438   
4.062.952   

 7.1 - Aquisição de investimentos 
10.420.093   3.834.135   

 7.2 - Comissões de transacção
201.506   

                38.625   

 7.3 - Outros gastos com investimento                  2.497                    3.136   

 7.4 - IRPC S/Juros de Investimentos  
229.342   187.056   

 FLUXOS DE CAIXA LIQUIDO DAS ACTIVIDADES 
DE INVESTIMENTOS (6-7) (3.099.859)   (620.709)   

 8 - VARIAÇÕES DE CAIXA E SEUS EQUIVALEN-
TES = (A+B) 2.743.082   184.161   

 9 - CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO DE REPORTE 
(saldo inicial) 714.120   529.959   

 10 - CAIXA NO FIM DO PERÍODO DE REPORTE 
(saldo final) = (8+9) 3.457.202   714.120   

1. Bases de preparação

As presentes demonstrações financeiras, que se reportam à data de 31 de

Dezembro de 2020, foram preparadas em conformidade com as Normas In-

ternacionais de Relato Financeiro e legislação aplicáveis aos Fundos de pen-

sões de Moçambique, para a Actividade de Gestão de Fundos de Pensões no

âmbito da Segurança Social Complementar, nomeadamente, o Aviso n° 2/

2015 de 19 de Março de 2015 e o Diploma Ministerial nº 262/2009 de 22

de Dezembro e, em consequência, com base no princípio do custo histórico,

excepto para as situações especificamente identificadas. As demonstrações

financeiras foram igualmente preparadas com base nos princípios do acrés-

cimo e da continuidade.

Note-se, no entanto, que a preparação das demonstrações financeiras exige

que a Entidade Gestora formalize julgamentos, estimativas e pressupostos,

que afectam a aplicação das políticas contabilísticas e mensuração dos ac-

tivos, passivos, rendimentos e gastos. As estimativas e pressupostos asso-

ciados são baseados na experiência histórica e outros factores considerados

razoáveis de acordo com as circunstâncias e formam a base para os julgamen-

tos sobre os valores dos activos e passivos cuja valorização não é evidente

através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir das estimativas.

As questões que requerem um maior índice de julgamento ou complexidade,

ou para os quais os pressupostos e estimativas são considerados significati-

vos, são apresentados na nota 3.

Assim, estas demonstrações financeiras reflectem o resultado das operações

e a posição financeira do Fundo de Pensões Aberto - Longa Vida com referên-

cia a 31 de Dezembro de 2020, sendo apresentadas em Meticais, arredonda-

dos ao Metical mais próximo.

As presentes demonstrações financeiras foram excepcionalmente aprovados

em 19/04/2021 pela Direcção Executiva da Entidade Gestora enquanto se

aguarda a constituição da referida Comissão de Acompanhamento do Fundo.

2. Principais políticas contabilísticas

a) Transacções em moeda estrangeira

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Meticais, que constitui

a moeda funcional e de apresentação utilizada pelo Fundo de Pensões Aberto

- Longa Vida nas suas operações e demonstrações financeiras.

As transacções em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio em

vigor na data da transacção. Os activos e passivos monetários expressos em

moeda estrangeira são convertidos para Meticais à taxa de câmbio em vigor

na data de balanço. As diferenças cambiais resultantes desta conversão são

reconhecidas em resultados. No que se refere às quantias a pagar e a receber

não correntes, as correspondentes diferenças de câmbio deverão ser reco-
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nhecidas nas contas de diferimentos, quando existam expectativas razoáveis 

de que o ganho ou a perda são reversíveis. Posteriormente, e à medida que os 

pagamentos ou recebimentos forem realizados, far-se-á a sua transferência 

para rendimentos ou gastos consoante exista ganho ou perda efectivos.

Os activos e passivos não monetários expressos em moeda estrangeira, são 

convertidos à taxa de câmbio da data da transacção. 

As taxas de câmbio utilizadas para conversão dos saldos expressos em moeda 

estrangeira foram as seguintes:

31/Dez/2020 31/Dez/2019

Compra Venda Compra Venda

Dólar Norte - 

Americano
74,15 75,63 60,85 62,06

Fonte: Banco comercial e de Investimentos

b) Investimentos

Os investimentos do Fundo compreendem títulos e depósitos (obrigações pú-

blicas, obrigações privadas, títulos de participação e depósitos a prazo).

Para as obrigações emitidas no ano, a valorização é efectuada com base no 

método do valor do mercado. O valor máximo atribuído aos títulos de crédi-

to que estejam em situações de incumprimento de juros ou reembolsos são 

determinados de acordo com os seguintes critérios: (a) incumprimento por 

prazo inferior a 6 meses: Juros - 90% e Reembolsos – 50%; incumprimento 

de 6 meses a 12 meses: Juros 50% e Reembolsos – Zero; incumprimento su-

perior a 12 meses: Juros – Zero e Reembolsos – Zero.

c) Contribuições

O rédito proveniente de contribuições dos participantes é reconhecido nas

demonstrações financeiras em função dos valores calculados mensalmen-

te em conformidade com os termos e condições estabelecidos na Apólice

de Seguros nº50. O valor mínimo de contribuição mensal por participante

corresponde à 1.000 Meticais sem limite máximo, podendo fazer a qualquer

momento reforços ilimitados. No entanto, as contribuições em curso, variam

entre 1.000 Meticais a 12.000 Meticais.

d) Reconhecimento de gastos e rendimentos

O Fundo regista os seus gastos e rendimentos de acordo com o princípio da

especialização de exercícios pelo qual estes elementos são reconhecidos na

data da transacção que os origina, independentemente do respectivo paga-

mento ou recebimento.

e) Comissões

As comissões de gestão administrativa, gestão financeira e actuarial e de

reembolso, correspondem às remunerações da Entidade Gestora e são calcu-

ladas mensalmente na razão de: (i) 180 Meticais por contribuição do partici-

pante; (ii) 2% anual sobre o valor de mercado dos activos do Fundo; e (iii) 3% 

sobre o valor das unidades reembolsadas aos beneficiários, respectivamente.

f) Despesas de funeral

As despesas de funeral referem-se aos descontos efectuados aos participan-

tes do Fundo na razão de 50 Meticais ao mês para cobrir as possíveis despe-

sas com funeral. Estas são pagas trimestralmente.

g) Impostos sobre o rendimento

O imposto sobre o rendimento refere-se a retenção na fonte feita pelos ban-

cos a taxa de 20% de IRPC sobre os rendimentos obtidos dos investimentos

realizados pelo Fundo.

h) Política de investimentos

A política de investimentos do Fundo de Pensões Aberto -Longa Vida está

assente em critérios de diversificação do risco e potencial de valorização a

médio e longo prazo, baseada em regras e procedimentos que um gestor pru-

dente e sensato aplicaria no sentido de prosseguir uma gestão no exclusivo

interesse dos participantes e beneficiários do Fundo.

O permanente controlo da composição da carteira de activos mantido ao lon-

go de 2019 teve como principal objectivo assegurar que a exposição da car-

teira de activos do Fundo se mantivesse no rigoroso cumprimento das regras 

e limites legais de diversificação e dispersão prudencial relativos à política 

de investimento e composição da carteira de activos e à avaliação dos activos 

que compõem o seu património estabelecidos pelo Diploma Ministerial n.º 

261/2009.

O referido Diploma, estabelece no seu artigo 5, os seguintes limites de diver-

sificação prudencial, na realização de investimentos em qualquer dos seguin-

tes activos:

31/Dez/2020

Natureza dos activos Limite legal Exposição
Cumprimento / 
incumprimento

Títulos de dívida pública do Estado 

Moçambicano 
100% 19% Cumpriu

Acções, obrigações convertíveis ou que 

confiram direito à subscrição de acções 
e unidades de participação em fundos 

de investimento mobiliário cuja polí-

tica de investimento seja constituída 

maioritariamente por acções a)

40% 3% Cumpriu

Obrigações e outros títulos de dívida b) 60% 27% Cumpriu

Depósitos a prazo c) 35% 51% Não Cumpriu

Aplicações em edifícios, créditos de-

correntes de empréstimos hipotecá-

rios e de empréstimos aos participan-

tes do fundo, acções de sociedades 

imobiliárias e unidades de participa-

ção em fundos de investimento imobi-

liário d)

50% - -

Activos expressos em moeda distinta 

daquela em que estão expressas as res-

ponsabilidades do fundo de pensões

25% - -

a) - Não deve exceder 10%, quando se trate de títulos

não admitidos à negociação em Bolsa de Valores

b) - Não deve exceder 20%, quando se trate de títulos

não admitidos à negociação em Bolsa de Valores

c) - Os depósitos a prazo não podem exceder, por insti-

tuição de crédito, o montante correspondente a 20%

d) - Não deve ultrapassar o limite de 40%, quando os respectivos edifícios estiverem a 
ser utilizados por associados do Fundo de Pensões ou por Sociedades em relação de

domínio ou de grupo com os associados

De acordo com a tabela, mostra-se que os investimentos realizados pelo Fun-

do até 31/12/2020 estiveram dentro dos limites legais em termos de exposi-

ção, com excepção dos “Depósitos e Depósitos a prazo” que foram fortemente 

influenciados pelos depósitos a ordem enquanto se analisavam melhores al-

ternativas de investimento.

i) Política de imparidades

O Fundo reavalia periodicamente os seus saldos a receber e evidência as

imparidades por forma a aferir a necessidade de se reconhecer perdas por

imparidades de valores a receber, nomeadamente: (a) determinando o nível

da perda potencial nas dívidas a receber; e (b) usando estimativas da Admi-

nistração nos cálculos dos montantes relacionados com os fluxos de caixa

futuros. Tais estimativas são baseadas em pressupostos diversos, havendo

possibilidade de alteração dos resultados efectivos no futuro.

Para além da análise de imparidade individual, o Fundo efectua uma análise 

de imparidade colectiva das contas a receber, pese embora, tais situa não es-

pecificamente identificáveis, incorporam um grande risco de incumprimento 

face à situação inicial, no momento em que foram reconhecidos.

3. Principais julgamentos, estimativas, e pressupostos contabilísticos

A preparação das demonstrações financeiras exige que a Comissão de Acom-

panhamento efectue julgamentos, estimativas e premissas no âmbito da to-

mada de decisão sobre alguns tratamentos contabilísticos com impactos nos

valores reportados no total de activo, passivo, gastos e rendimentos. Os efei-

tos reais podem diferir das estimativas e julgamentos efectuados, nomeada-

mente no que concerne ao efeito dos gastos e rendimentos reais.

As principais estimativas contabilísticas utilizadas, são analisadas como se

segue:

Juros a receber sobre aplicações

Os juros a receber são reconhecidos nas demonstrações financeiras em fun-

ção da expectativa que se tem do seu recebimento. Os juros são determinados 

para cada uma das aplicações tendo em conta as condições negociadas, no-

meadamente, taxa de juro, valor dos títulos e maturidade.

4. Alterações de políticas contabilísticas de estimativas e erros

Não existem alterações de politicas contabilísticas, nem de estimativas.

5. Investimentos

5.1 Instrumentos de capital e unidades de participação

A rubrica “Instrumentos de capital e unidades de participação” é analisada

como se segue:

31-Dez-2020 31-Dez-2019

Instrumentos de Capital              449.469                745.478   

             449.469                745.478   

A rubrica “Instrumentos de capital” diz respeito a acções  detidas pelo fundo 

representativas do capital da Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB)  e Cerve-

jas de Moçambique (CDM).

5.2 Títulos de dívida pública

A rubrica “Títulos de dívida pública” é analisada como se segue:

31-Dez-2020 31-Dez-2019

      Obrigações de Tesouro 2.744.700   3.328.333     

2.744.700   3.328.333   

A rubrica “Obrigações de Tesouro” diz respeito aos instrumentos represen-

tativos de divida emitidos pelo governo moçambicano e detidos pelo fundo, 

nomeadamente obrigações de tesouro 2017-2ª série  e obrigações de tesouro 

2020 9ª série. 

5.3 Outros títulos de dívida

A rubrica “Outros títulos de dívida” é analisada como se segue:

31-Dez-2020 31-Dez-2019

    Obrigações privadas            3.815.389             1.515.152       

=3.815.389   =1.515.152  

A rubrica “Outros títulos de dívida” diz respeito aos instrumentos represen-

tativos de divida emitidos instituições privadas , detidos pelo fundo, nomea-

damente  as obrigações Companhia de Moçambique 2017 1ª série ,  obriga-

ções Bayport 2016 1ª série,  obrigações Bayport 2018 1ª série e obrigações 

Bayport 2019 1ª série.

5.4 Numerário, depósitos em Instituições de crédito

A rubrica de “Numerário, depósitos em Instituições de crédito” é analisada 

como segue:

31-Dez-2020 31-Dez-2019

Depósito à ordem 3.457.201   
714.120   

Depósito à prazo 4.009.499   2.059.000   

7.466.701   
2.773.120      

A rubrica “depósitos a ordem” diz respeito aos valores que se encontravam dis-

poníveis nas contas bancárias junto dos bancos comerciais até 31/12/2020.

A rubrica “depósitos a prazo” diz respeito aos valores que se encontravam 

investidos em depósitos junto dos bancos comerciais até 31/12/2020, com-

preende a quatro (4) depósitos a prazo constituídos pelo prazo de 365 dias, 

365 dias, 365 dias e 15 dias remunerando as seguintes taxas de juro anual 

de 16,45%, 16,45%, 6,25% e 5,25% com capitalização anual de juros, sendo  

que os juros e o capital serão reembolsados na data de vencimento, no dia  

24/02/2021, 15/06/2021, 22/10/2021 e 14/01/2021 respectivamente.

6. Devedores

6.1. Devedores participantes e beneficiários 
A rubrica “Devedores participantes e beneficiários” é analisada como se 
segue:

31-Dez-2020 31-Dez-2019

Total bruto a receber              443.000                242.000   

Imparidades acumuladas             (218.750)     (131.625)   

224.250               110.375   

A rubrica “Devedores participantes e beneficiários” diz respeito as contri-

buições que foram facturadas aos participantes e que não haviam sido re-

cebidas no Fundo até 31/12/2020. A seguir se apresenta o movimento das 

imparidades acumuladas até 31/12/2020:

31-Dez-2019 31-Dez-2019

   A 1 de Janeiro 131.625                    109.875   

Reforço 91.625   69.250   

Reversões 4.500   (13.250)   

Utilização - (34.250)                    

218.750   131.625   

O montante das imparidades acumuladas de valores a receber foram deter-

minados com base na política de imparidades descrita na alínea i) da nota 2.

6.2 Acréscimos e diferimentos

A rubrica “Acréscimos e diferimentos” encontra-se dividida em Acréscimos 

de proveitos e Acréscimos de custos. A seguir se analisa a rubrica “Acréscimo 

de proveitos”:

31-Dez-2020 31-Dez-2019

  Juros corridos 389.992                    126.265   

 389.992                                     126.265   

A rubrica “Juros corridos” refere-se aos juros a receber das aplicações do 

Fundo até 31/12/2020.

A seguir se analise a rubrica “Acréscimo de custos”:

31-Dez-2020 31-Dez-2019

Imposto sobre os juros corridos 77.998   25.107   

Prémios de seguro de risco de invalidez e morte 98.100   84.650  

                 176.098   109.757  

A rubrica “Impostos sobre os juros corridos” refere-se a previsão do valor 

de imposto calculado a taxa de IRPC de 20% sobre os juros corridos até 

31/12/2020.

A rubrica “Prémios de seguro de risco de invalidez e morte” refere-se as des-

pesas de seguro vida e despesas de funeral.

7. Credores

7.1 Credores diversos

7.1.1 Credor Entidade Gestora
A rubrica “Credor Entidade Gestora” é analisada conforme se segue:

31-Dez-2020 31-Deze-2019

Moçambique Previdente 113.571     43.995   

113.571   43.995   

A rubrica “Credor Entidade Gestora” refere-se ao valor das comissões que o 

Fundo tinha por pagar a Moçambique Previdente até 31/12/2020. 

7.1.2. Credores participantes e beneficiários
A rubrica “Credor participantes e beneficiários” é analisada conforme se 
segue:

31-Dez-2020 31-Dez-2019

Participantes e beneficiários                93.000   50.000   

               93.000                   50.000   

A rubrica “Credor participantes” refere-se a valores recebidos de participan-

tes a título de antecipação de contribuições dos meses futuros.
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8. Contribuições

O saldo da rubrica “Contribuições” é analisado como se segue:

31-Dez-2020 31-Dez-2019

Contribuições 13.892.695    5.664.378                    

13.892.695     5.664.378   

As rubricas “Contribuições” referem-se aos valores facturados aos partici-

pantes durante o exercício de 2020. Estas contribuições incluem o montante 

de 10.833.695 Meticais recebido como transferência dos saldos dos novos 

membros transferidos do Fundo da Global Alliance e Fundo dos Aeroportos 

de Moçambique.

9. Pensões, capitais e prémios únicos vencidos

A rubrica de “Pensões, capitais e prémios únicos vencidos” é analisada con-

forme se segue:

31-Dez-2020 31-Dez-2019

Despesas de funeral 39.900   27.200   

Seguro vida                482.600                  418.000   

               522.500                  445.200   

A rubrica “Despesas de funeral” refere-se aos valores canalizados para co-

bertura das despesas de funeral até 31/12/2020.

A rubrica “Seguro vida grupo” refere-se aos valores de seguro vida cobrindo 

o exercício de 2020.

10.Ganhos líquidos de investimentos

A rubrica “Ganhos líquidos de investimentos” é analisada como se segue:

31-Dez-2020 31-Dez-2019

Proveito de Alienação de Aplicações -     513.782   

Mais Valias não realizadas                258.171   1.051.965 

258.171   1.565.747   

A rubrica “Mais-valias” refere-se aos proveitos ganhos pela actualização do 

preço dos títulos do Fundo no mercado. 

11.Rendimentos líquidos dos investimentos

A rubrica “Rendimentos líquidos de investimentos” é analisada como se segue:

31-Dez-2020 31-Dez-2019

Rendimentos Brutos de investimentos

Proveitos de depósitos à prazo 510.866   10.239   

Proveitos de Títulos de Participação 7.969   -     

Proveitos de obrigações privadas 617.952   294.548   

Proveitos de obrigações públicas 352.084   564.711   

Proveitos de bilhetes de tesouro -     61.308   

Proveitos de depósitos à ordem 114   199   

1.488.986   931.004   

Impostos S/ rendimentos brutos dos 
investimentos

297.000   186.201   

Rendimentos líquidos 1.191.985   744.803   

A rubrica “Rendimentos líquidos de investimentos” refere-se aos rendimen-

tos gerados pelos investimentos do Fundo durante o exercício de 2020 após 

a dedução dos impostos.

12.Outros rendimentos e ganhos

A rubrica “Outros rendimentos e ganhos” é analisada como se segue:

31-Dez-2020 31-Dez-2019

Correcções de estimativas -     100   

Rectificação da Comissão de Reembolso  - 180.702   

Reversões de Perdas por imparidade 4.500   13.250   

4.500   194.052   

A rubrica “Reversões de perdas por imparidade” refere-se a recuperação do 

valor anteriormente em imparidade.

13.Outras despesas

A rubrica “Outras despesas” é analisada como se segue:

31-Dez-2020 31-Dez-2019

Comissão da entidade gestora 633.031 543.406

Comissão do depositário 98.943 76.659

Perdas por imparidade de contribuições por 

receber 
91.625   69.250   

Menos Valias não realizadas                710.679                  833.931   

Perdas resultantes de dívidas incobráveis - 31.750 

Perdas resultantes de Reembolso de Unidades 

de Participantes
            6.757.688               3.918.280   

Juros Corridos de Títulos                167.445   25.054   

Perdas de Alienação de Aplicações 52.581   -     

8.511.992   5.498.330   

A comissão da entidade gestora compreende corresponde às remunerações 

facturadas na forma de comissão de gestão administrativa, comissão de ges-

tão financeira e actuarial (de investimentos) e comissão de reembolso. 

A comissão do Depositário compreende as remunerações de depósitos e 

guarda de títulos (comissão de custódia) e custos financeiros (despesas ban-

carias) cobradas pelo banco.

A rubrica de perdas por imparidades de contribuições por receber diz respeito 

a expectativa de perdas nos montantes a receber em dívida em 31/12/2020, 

determinados com base na política de imparidade apresentada na alínea i) 

do ponto 2.

A rubrica “Menos-valias não realizadas” refere-se as perdas resultantes da 

redução do preço dos títulos do Fundo no Mercado. 

A rubrica “Perdas resultantes de reembolso de unidades de participação” re-

fere-se ao valor de reembolso pago aos beneficiários do Fundo.

A rubrica de juros corridos pagos diz respeito as despesas de juro incorrida 

na aquisição de títulos em curso.

14.Acontecimentos após a data de balanço

Após a data do balanço e até a data em que as demonstrações financeiras fo-

ram autorizadas para emissão, não se verificaram eventos favoráveis ou des-

favoráveis para o Fundo que afectem as presentes demonstrações financeiras

ou que requeiram divulgações nas mesmas.

FUNDO DE PENSÕES ABERTO – LONGA VIDA
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE

Aos 

PARTICIPANTES/BENEFICIÁRIOS DO FUNDO DE PENSÕES ABERTO 

“LONGA VIDA”

DA MOÇAMBIQUE PREVIDENTE, S.G.F.P, S.A

MAPUTO

Opinião

Auditamos as Demonstrações Financeiras anexas do FUNDO DE PENSÕES 

ABERTO “LONGA VIDA”  (o Fundo) relativas à 31 de Dezembro de 2020, 

que compreendem a Posição Financeira (que evidencia um activo total de 

15.090.501 Meticais  e o valor do Fundo no montante de 14.707.832 Meticais, 

incluindo um Lucro líquido do exercício de 6.312.859 Meticais) e o resumo das 

políticas contabilísticas significativas e outras Notas Explicativas. 

Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras apresentam de forma 

verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a 

Posição Financeira do Fundo em 31 de Dezembro de 2020 e o seu desempenho 

financeiro e Fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade 
com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, para a Actividade de 
Gestão de Fundos de Pensões, no âmbito da Segurança Social Complementar, 

nomeadamente o Diploma Ministerial nº 262/2009, de 22 de Dezembro.

Base para a opinião

Realizamos a nossa auditoria de acordo com as Normas Internacionais de 
Auditoria (ISAs) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos 
Contabilistas e Auditores de Moçambique (OCAM). As nossas responsabilidades 

nos termos destas normas estão descritas na secção Responsabilidades dos 

Auditores pela Auditoria das Demonstrações Financeiras do nosso relatório. 

Somos independentes da Entidade de acordo com o Código de Ética para os 

Contabilistas Profissionais (Código IESBA) e com base nos demais requisitos 

éticos nos termos do código de ética da OCAM. Estamos convictos que a prova 

de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar bases 
para a nossa opinião.

Outra informação

Os encarregados de Governação são responsáveis pela informação que 

compreende o relatório da Administração, relatório do Conselho Fiscal e 

a aprovação do Conselho de Administração e não inclui as demonstrações 

financeiras e o nosso relatório de Auditoria.

A nossa opinião sobre as Demonstrações Financeiras não abrange e não 

expressa uma opinião de auditoria ou qualquer outra forma de garantia de 

fiabilidade sobre a mesma.

Em conexão à nossa auditoria das Demonstrações Financeiras, a nossa 

responsabilidade é ler e, ao fazê-lo, considerar se a informação é materialmente 

inconsistente com as Demonstrações Financeiras ou com o nosso conhecimento 

obtido durante a auditoria, ou se de outra forma parece conter distorções 

materiais. Se com base no trabalho que realizamos concluirmos que existe uma 

distorção material nessa informação, somos obrigados a reportar este facto. 

Não temos nada a reportar a este respeito.

Responsabilidade do Conselho de Administração pelas Demonstrações 

Financeiras

O Conselho de Administração é responsável pela preparação e apresentação 

apropriada das Demonstrações Financeiras de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro e pelo controlo interno que determine ser 
necessário para permitir a preparação de Demonstrações Financeiras isentas 

de distorções devido a erro ou fraude.

Quando prepara Demonstrações Financeiras o conselho de  administração, é 

responsável por avaliar a capacidade de se manter em continuidade, divulgando, 

quando aplicável, as matérias relativas à continuidade e usando o pressuposto 

da continuidade a menos que o conselho de  administração , tenha a intenção 

de liquidar a empresa ou cessar as operações, ou não tenha alternativa realista 

senão fazê-lo.

O Conselho de Administração é, também, responsável pela supervisão do 

processo de relato financeiro.

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações 

Financeiras

Os nossos objectivos consistem em obter segurança razoável sobre se as 

Demonstrações Financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais 

devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. 

Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia 

de que uma auditoria executada de acordo com as ISAs detectará sempre uma 
distorção material quando exista. 

As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas 

materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que 

influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas 
Demonstrações Financeiras. Como parte de uma auditoria de acordo com as 

ISAs, fazemos julgamentos profissionais e mantemos cepticismo profissional 
durante a auditoria e, também:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das
Demonstrações Financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e

executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, 

e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para 
proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detectar 

uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não 

detectar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode 

envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações 
ou sobreposição ao controlo interno;

• Obtivemos uma compreensão do controlo interno relevante para a

auditoria com o objectivo de conceber procedimentos de auditoria que

sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma

opinião sobre a eficácia do controlo interno do FUNDO;

• Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a

razoabilidade das estimativas contabilísticas e respectivas divulgações

feitas pela Administração;

• Concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do

pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida,

se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos

ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a
capacidade do FUNDO, para dar continuidade às suas actividades.

Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no 

nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas Demonstrações 

Financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa 
opinião. 

As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do 

nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a 

que a Entidade descontinue as suas actividades;

Comunicamos com os encarregados da governação, incluindo o órgão de 

fiscalização, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da 
auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer 
deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

Acreditamos que as evidências de auditoria obtidas são suficientes e 
apropriadas para nos fornecer bases para a nossa opinião. 

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTERIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
(DA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Ministério dos Transportes e Comunicações convida pessoas singulares ou coletivas, interessadas e que reúnam 
requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento de bens e prestação de serviços 
abaixo indicados:

Concurso 
Nº

Modalidade Objecto Garantia 
Provisória 

Data e hora de entrega 
das propostas

Data e hora de abertura 
das propostas

45A000141/
CL/06/2021

Concurso 
Limitado

Fornecimento de 
equipamento e acessórios 
informáticos 

N/A 3/9/2021

pelas 10.00 horas

3/9/2021

 pelas 10.30 horas

45A000141/
CP/04/2021

Concurso 
Público 

Prestação  de serviços de 
agenciamento de viagens e 
aquisição de passagens aéreas 
domésticas 

60.000,00MT 10/9/2021

pelas 10.00 horas

10/9/2021 

pelas 10.30 horas

45A000141/
CP/05/2021

Concurso 
Público 

Prestação  de serviços de 
agenciamento de viagens e 
aquisição de passagens aéreas  
internacionais

60.000,00MT 10/9/2021

pelas 12.00 horas

10/9/2021 

pelas 12.30 horas

45A000141/
CL/07/2021

Concurso 
Limitado

Prestação  de serviços 
de assistência técnica, 
manutenção e reparação de 
equipamento informático

N/A 3/9/2021 

pelas 12.00 horas

3/9/2021 

pelas 12.30 horas

45A000141/
CL/08/2021

Concurso 
Limitado

Prestação  de serviços 
gráficos e de produção de 
permitis 

N/A 2/9/2021 

pelas 10.00 horas

2/9/2021

 pelas 10.30 horas

45A000141/
CL/09/2021

Concurso 
Limitado 

Fornecimento de material de 
ferragem e eléctrico 

N/A 2/9/2021 

pelas 12.00 horas

2/9/2021 

pelas 12.30 horas

45A000141/
CL/10/2021

Concurso 
Limitado 

Prestação de serviços de 
arranjos florais e manutenção 
de jardins

N/A 31/8/2021 

pelas 10.00 horas 

31/8/2021

 pelas 10.30 horas 

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou
adquirí-los no Ministério dos Transportes e Comunicações, sita na Av. Mártires de Inhaminga, n.º 333, 5º an-
dar a direita, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais), a partir  do
dia 19/8/2021, nas horas normais de expediente; o valor deverá ser depositado na conta 16103001783-
ABSA BANKING MOÇAMBIQUE;

2. A entrega e a abertura das propostas técnicas e financeiras serão no Ministério dos Transportes e Comunica-
ções, no endereço acima indicado.

3. As propostas e as cotações deverão ser acompanhadas dos documentos de qualificação actualizadas e auten-
ticadas definidos nos Documentos de concurso;

4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimen-
to de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/20216, de 8 de Março.

Maputo, aos 18 de Agosto de 2021
Autoridade Competente

(Assinatura Ilegível) 

O ICM, IP serve-se deste meio para mais uma vez recordar e apelar 
às empresas nacionais de comércio externo de leguminosas de grão 
de que continuam levantadas, desde o dia 15 de Maio a 31 de 
Outubro de 2021, as restrições para a exportação de feijão bóer 
e feijões das espécies “Vigna Radiata” e “Vigna Mungo”, para a 
República da Índia.  

Por conseguinte, as empresas interessadas em exportar 

leguminosas de grão ao abrigo da referida autorização da 
República da Índia, aproveitando o facto de ainda estar em curso 
a comercialização do feijão bóer, deverão submeter a seguinte 
documentação de exportação à Direcção Geral do ICM, IP: Factura 
Comercial, Certificado Fitossanitário e a carta da empresa a 
solicitar a emissão do Certificado de Origem.

Agradece-se que as empresas cumpram escrupulosamente com o 

prazo estabelecido pelo Governo da República da Índia, de até ao 
dia 31 de Outubro de 2021, impreterivelmente. 

As empresas interessadas poderão, querendo, obter informação 
adicional no Instituto de Cereais de Moçambique, IP, Av. Zedequias 
Manganhela, nº 309 1º Andar, das 8:00 às 14:00 horas. 

O Director-Geral
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Departamento de Aquisições 

PEDIDO DE 
MANIFESTAÇÃO DE 

INTERESSE 

58A000141/PS/Nº32/FG/2021 

Contratação de Assessor de Monitoria e 

Avaliação para Direção de Planificação e 
Cooperação (Pessoa Singular)

1. No âmbito das actividades financiadas
pelo Fundo Global para as subvenções
de 2021-2023, o MISAU pretende

contratar um Assessor de Monitoria e

Avaliação para Direção de Planificação e
Cooperação.

2. Nestes termos, o Ministério da Saúde

convida pessoas singulares com

capacidade para providenciar este

serviço a expressarem a sua manifestação 

de interesse indicando as suas aptidões

para prestar os serviços ora citados.

3. Qualificações do consultor

Para o preenchimento desta posição são 

exigido dentre outros os seguintes requisitos 

mínimos:

• Licenciatura em Medicina ou

área afins e ou com Mestrado em
Saúde Pública/Epidemiologia ou

Planificação, Estatística, Sistemas de
Informação em Saúde e Monitoria e

Avaliação;

• Experiencia nas áreas de planificação,
sistemas de informação e monitoria 

e avaliação dos programas de saúde;

• Conhecimento profundo do Serviço

Nacional de Saúde de Moçambique;

• Mínimo de 10 anos de experiência na

área de Saúde pública;

4. A manifestação de interesse deverá ser

redigida e submetida em língua portuguesa 

no formato físico, acompanhado do
CV, certificados e outros documentos
relevantes em (1) uma original e (1) uma

cópia no endereço abaixo indicado até ao

dia 6 de Setembro de 2021, às 13.00

horas locais.

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
(Artigo 271).

6. Os candidatos interessados poderão

obter informação adicional e os termos de

referência detalhados no endereço abaixo

indicado, durante as horas normais de

expediente.

7. Não serão aceites Manifestações de

Interesse que não estejam devidamente

seladas ou entregues fora do prazo
indicado.

Ministério da Saúde

Departamento de  Aquisições 

Av. Eduardo Mondlane, n.º 1008, R/chão

Fax : 258 21 306618, Tel: 258 21 30662/1

Maputo - Moçambique

Maputo, aos 19 de Agosto de 2021

8144

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INSTITUTO DE CEREAIS DE MOÇAMBIQUE, IP

2º  AVISO

Autorização Temporária para Exportação de Leguminosas

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

9068

Acesse https://t.me/Novojornal
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Nº do Concurso Objecto do Contrato Nome da Empresa Valor da Adjudicação 

Incluindo IVA

Concurso Limitado 

01/43A000141/CL/2021

Contratação para prestação de serviços de reparação, manutenção e 

aquisição de ar condicionados para MICULTUR

REPARADORA DE FRIO DE 

ERNESTO LAMBO

Lote I : 848.296,08MT

Lote II : 152.948,25MT

Concurso Limitado 

02/43A000141/CL/2021

Contratação de serviços de serigrafia e gráfica  para MICULTUR CGTI – INFORMÁTICA LDA 2.000.000,00MT

Concurso Limitado 

nº43A000151/CL/04/2021

Fornecimento de combustível e lubrificantes ESTAÇÃO POR DO SOL 1.200.000,00MT

Concurso Limitado 

nº43A000151/CL/06/2021

Contratação de serviços de manutenção e reparação dos edifícios do 
MICULTUR

TEC TELHAS 

CONSTRUÇÕES

1.574.925,59MT

Concurso Limitado 

09/43A000151/CL/2021

Contratação para  fornecimento de toners para MICULTUR EIS – SOLUÇÕES, LDA 2.506.315,00MT

Concurso por Cotações 

nº43A000141/CC/03/2021

Contratação para  fornecimento de pneus e baterias MIG MOTORES 301.860,00MT

Concurso por Cotações 

nº43A000141/CC/08/2021

Contratação de serviços de reparação de uma viatura do MICULTUR AUTO SUIÇA 197.643,43MT

Concurso por Cotações 

nº43A000141/CC/14/2021

Contratação para aquisição de um telefone celular AMIWARE 17.990,00MT

Concurso por Cotações 

nº43A000141/CC/15/2021

Contratação para aquisição de impressora a cores para  MICULTUR AMIWARE 92.430,00MT

Concurso por Cotações 

nº43A000141/CC/18/2021

Contratação para fornecimento de 4 (quatro) laptops CGTI – INFORMÁTICA, LDA 349.128,00MT

Concurso por Cotações 

nº43A000141/CC/19/2021

Contratação para aquisição de equipamento para a realização da reunião 

dos ministros da SADC

CLICK TECHOLOGIES & 

SERVICE

98.043,66MT

Concurso por Cotações 

nº43A000141/CC/22/2021

Contratação para aquisição de indumentária para as cerimónias de 
condecorações

CASA DA SORTE 252.000,00MT

Concurso por Cotações 

nº43A000141/CC/26/2021

Contratação para aluguer de viaturas para as cerimónias de 
condecorações

SK –AGÊNCIA DE VIAGENS 

& TURISMO

336.600,00MT

Concurso por Cotações 

nº43A000141/CC/30/2021

Contratação para aquisição de equipamento informático para a 
reparação do sistema de administração financeira do estado - SISTAFE

NERATI TECNOLOGIAS & 

SERVIÇOS

58.617,00MT

Concurso por Cotações 

nº43A000141/CC/31/2021

Contratação para o fornecimento de refeições para as cerimónias de 
condecorações

SHIHALHU CATERING 98.558,00MT

Concurso por Cotações 

nº43A000141/CC/32/2021

Contratação para aquisição de um televisor MOREP 55.000,00MT

Ajuste Directo nº43A000141/

AD/11/2021

Contratação para aquisição de obras de arte ANARTE 28.400,00MT

Ajuste Directo nº43A000141/

AD/16/2021

Contratação para a montagem de palco e som para as cerimónias de 
condecorações

CHITARÁ SOUND, LDA 1.709.604,00MT

Ajuste Directo nº43A000141/

AD/23/2021

Contratação para a reparação e manutenção dos geradores do MICULTUR KANINA CONSULTORIA & 

SERVIÇOS

688.252,50MT

Ajuste Directo nº43A000141/

AD/25/2021

Contratação para a prestação de serviços de desinfecção nos edificios 
do MICULTUR

MAZI CLEAN LDA 772.059,60MT

Ajuste Directo nº43A000141/

AD/26/2021

Contratação para a concepção, produção e fornecimento de diplomas e 

medalhas para as cerimónias de condecorações
AUSTRAL GRÁFICA 38.185.500,00MT

Maputo, Agosto de 2021

A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Departamento de Aquisições 

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO 
DE INTERESSE 

58A000141/QC/Nº24/FG/2021 

Contratação de Serviços de Consultoria 
Para Avaliação Qualitativa da 

Implementação de Modelos Diferenciados 
de Serviços

1. No âmbito das actividades financiadas
pelo Fundo Global para as subvenções de

2021-2023, o MISAU pretende Contratação
de serviços de consultoria para avaliação

qualitativa da implementação de

modelos diferenciados de serviços para

pessoas vivendo com HIV em tratamento

antirretroviral.

2. Nestes termos, o Ministério da Saúde convida 

pessoas singulares com capacidade para

providenciar este serviço a expressarem a

sua manifestação de interesse indicando as

suas aptidões para prestar os serviços ora

citados.

3. Qualificações do consultor

Para o preenchimento desta posição são exigido 

dentre outros os seguintes requisitos mínimos:

Experiência profissional de pelo menos 5 anos 
em Avaliação & Pesquisa

Experiência em Monitoria e Avaliação

• Monitoria e Avaliação de Projectos/

Programas, Indicadores e Planos

• Avaliações de Qualidade de Dados

• Desenvolvimento padrão de

procedimentos operacionais

Experiência no Sector de Saúde

• Pelo menos 5 anos de experiência técnica e 

programática trabalhando com programa
de tratamento e atenção ao HIV/SIDA em

Moçambique, incluindo experiência em

serviços diferenciados de tratamento do

HIV;

4. A manifestação de interesse deverá ser
redigida e submetida em língua portuguesa

no formato físico, acompanhado do CV,
certificados e outros documentos relevantes
em (1) uma original e (1) uma cópia no
endereço abaixo indicado até ao dia 6 de

Setembro de 2021, às 13.00 horas locais.

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 (Artigo 269).

6. Os candidatos interessados poderão obter

informação adicional e os termos de

referência detalhados no endereço abaixo

indicado, durante as horas normais de

expediente.

7. Não serão aceites Manifestações de Interesse 

que não estejam devidamente seladas ou

entregues fora do prazo indicado.

Ministério da Saúde

Departamento de  Aquisições 

Av. Eduardo Mondlane, n.º 1008, R/chão

Fax : 258 21 306618, Tel: 258 21 30662/1

Maputo - Moçambique

Maputo, aos 19 de Agosto de 2021
8144

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA CULTURA E TURISMO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se 
a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo:

Pela Segunda Secção Comercial deste Tribunal correm éditos de 

trinta dias, citando SIMIÃO UAIENE MUNGUAMBE, com última 

residência conhecida no Bairro Acordos de Lusaka, Q. 10, casa 

n.º 551, cidade de Maputo, SAFIRA ALBINO MACHIANA, com

última residência conhecida no Bairro Acordos de Lusaka, Q. 10, 

casa n.º 21, cidade de Maputo e MARIA ANASTÂNCIA JONUASSE 

MONDLANE, com última residência concedida no Bairro de 

Laulane, Q. 52, casa n.º 27, cidade de Maputo, para no prazo de 10 
(dez) dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo 
a contar da segunda e última publicação deste anúncio, fazerem 

a entrega ao exequente BIM - BANCO INTERNACIONAL DE 
MOÇAMBIQUE, SA, do camião cavalo 6x4 da marca Freightliner, 

modelo FDL 12064ST, matrícula MMM-83-18 e a plataforma de 3 
eixos, da marca Henred Fruehauf, modelo Flatdeck, por dívida na 

quantia de 4 147 904,09MT, (quatro milhões, cento quarenta 
e sete mil, novecentos e quatro meticais e nove centavos) nos 

Autos de Execução Ordinária, n.º 64/16-G, sob pena da entrega 

ser feita judicialmente, nos termos dos artigos 928º, n.º 3 e 930º, 

ambos do C.P.C., prosseguindo a execução seus termos, conforme 

tudo melhor consta do duplicado da petição inicial, que se 

encontra à disposição dos executados no Cartório desta Secção, 
podendo ser levantado dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos cinco dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e um

O Ajudante de Escrivão de Direito

Rudolfo Marcos Nhanala

Verifiquei
A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane

8115

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2.ª Secção Comercial

ANÚNCIO

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

MUNICÍPIO DA CIDADE DA ILHA DE MOÇAMBIUE
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA ILHA DE MOÇAMBIQUE

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ADJUDICAÇÃO DO CONCURSO

De acordo Art. 33, nº 3 alínea d), do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

Nº de 
ordem

Nome do 
Concorrente

Objecto de Concurso
Valor da adjudicação 

incluído IVA

1º
NEF CONSTRUÇÕES, 
LDA

Reabilitação de ruas em blocos de 
pave na Zona Continental 

12.795.218,86MT (doze 
milhões, setecentos e noventa 
e cinco mil, duzentos e 
dezoito meticais e oitenta seis 
centavos)

2º NEW EXPRESSO
Construção de um filtro de trânsito 
de águas pluviais – Bairro de 
Sangulo na EN105

1.440.913,50MT (um milhão, 
quatrocentos e quarenta mil, 
novecentos e treze meticais e 
cinquenta centavos)

Ilha de Moçambique, aos 19 de Agosto de 2021

O Presidente

Ismail Iahira Abacar Chacufa
(Docente N1)
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8124 8143

8147

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA 

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
OBRAS PARA REABILITAÇÃO DE SALAS DE AULA NA

PROVÍNCIA DE MAPUTO

Nº: 10/W/PforR/DAQUI/21

1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano recebeu um financiamento do Banco Mundial para o custeio
do  Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência (PforR) e pretende aplicar parte dos fundos para o
pagamento de contratos para empreitadas de obras de reabilitação de 6 Escolas Primárias na província de Maputo,
nos Distritos de Matutuíne, Namaacha, Moamba e Manhiça.

1. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida empresas interessadas e
elegíveis (com alvará minimo aceitável de 5ª classe) a apresentarem propostas seladas para  empreitada de obras de
reabilitação resiliente nas seguintes escolas subdividos em 2 lotes seguintes:

Lote 1: Matutuíne, Namaacha e Moamba
• EP1 DE ZICAL: 1 Bloco de 2 Salas de aula, 2 Blocos de latrinas duplos, 1 Bloco de latrinas triplo;
• EPC DE CHANGALANE: 3 Blocos com 7 Salas de aula + 2 Áreas Administrativas e 1 Bloco Sanitário do Tipo 8+4;
• EPC DE CHIGUBUTA “A”: 2 Bloco com 6 Salas de aula + Área Administrativa, 1 Bloco de latrinas duplo, 2 Blocos

de latrinas triplos e 2 Blocos de latrinas quádruplo;
• EPC DE MULAMBO: 1 Bloco de 2 Salas de aula + Área Administrativa, 2 Blocos de latrinas duplos e 1 Bloco de

latrinas triplo;

Lote 2:  Manhiça
• EPC DE CALANGA SEDE: 1 Bloco com 3 Salas de aulas + Área administrativa, 1 Bloco de latrinas duplo, 1 Blocos

de latrinas triplo e 1 Blocos de latrinas quádruplo;
• EP1 DE NHAMBE: 1 Bloco com 3 Salas de aulas, 1 Bloco de latrinas duplo, 1 Blocos de latrinas triplo e 1 Blocos

de latrinas quádruplo;

2. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter informações adicionais no Departamento de Aquisições do Mi-
nistério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) e inspecionar os documentos de concurso no endereço
abaixo durante as horas normais de expediente.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações no endereço abaixo indicado a partir do dia 20 de
Agosto de 2021, durante as horas normais do expediente e levantar os Documentos de Concurso, mediante apresentação
de um comprovativo de depósito da importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) na seguinte conta:

Titular: MINED
Moeda: MZN
Banco: Standard Bank, 
Conta nº.: 108-202374-100-8
NIB: 000301080202374100805

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 13.30 horas do dia 10 de Setembro de 2021 e serão
abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 13.45 horas do mesmo dia, na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer. O período de validade das propostas é de 120 e deverão ser acompanhadas por uma Garantia
Bancária no valor de:
• Lote 1: 129.000,00MZN
• Lote 2:  72.000,00MZN

5. A visita ao local das obras será efectuada nos dias:

6. Lote 1: (Matutuíne, Moamba e Namaacha): 26 de Agosto de 2021, local de concentração Direcção Provincial de
Educação de Maputo, pelas 8.00 horas.

Lote 2: ( EPC de Calanga Sede e EP1 de Nhambe) : 27 de Agosto de 2021, local de concentração Direcção Provincial 
de Educação de Maputo, pelas 8.00 horas.

7. Endereço:
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições 
Avenida 24 de Julho n.º 167, 7º Andar, Sala 703
Telefone (+258) 21 490335 - Email: dinis.machaul@mined.gov.mz;ndzaquene@gmail.com e 
aquisicoes.minedh@gmail.com

Acesse https://t.me/Novojornal
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O Absa vai proceder à venda de 4 viaturas através de um leilão dirigido ao público. Para o efeito, os interessados em participar no concurso poderão 
apresentar as suas propostas de manifestação de interesse para a compra das referidas viaturas. 

As viaturas podem ser vistas no edifício localizado na Avenida 25 de Setembro, nr. 1184, a partir do dia 19 de Agosto de 2021.

Os interessados deverão enviar as propostas em carta fechada para o endereço acima indicado ou para o email fleetsale@absa.africa, devendo ter 
como título “matrícula da viatura”. No corpo do email ou nas cartas de oferta deve ser indicado o valor em  algarismo e por extenso proposto para 
a compra, e os contactos telefónicos do candidato proponente. As propostas físicas devem ser submetidas até às 17 horas do dia 3 de Setembro  
de 2021, enquanto que as electrónicas podem ser enviadas até ao final do dia da mesma data.

Regras do Leilão

• São aceites, por candidato, várias propostas de compra para a mesma viatura, mas apenas será considerada recebida a proposta mais alta,
e as outras serão automaticamente excluídas;

• Os candidatos podem apresentar proposta para mais de uma viatura;

• O candidato vencedor será considerado aquele que apresentar a proposta mais alta por viatura;

• Serão apenas notificados os candidatos que apresentarem as propostas mais altas;

• Constitui causa de exclusão a apresentação de propostas com preço inferior ao valor de referência de licitação definido no concurso;

• O vencedor terá 5 dias úteis, a contar da data da notificação, para efectuar o pagamento da viatura na conta interna do Absa-5002;

• Caso o pagamento não seja efectuado no prazo de 5 dias úteis, a segunda proposta mais alta será considerada como vencedora,
sendo novamente concedidos 5 dias úteis para que o pagamento seja efectuado;

• Todos os custos inerentes à transferência e registo de titularidade das viaturas correm por conta do candidato proponente.;

• As viaturas são adquiridas no seu estado de uso, ou seja, no estado de conservação em que se encontram no momento do leilão,
sendo da responsabilidade do candidato proponente avaliar as condições das viaturas para efeitos da sua decisão;

• O Banco não presta qualquer garantia relativamente às viaturas em leilão, nem terá qualquer responsabilidade sobre o seu estado
ou potenciais avarias;

• Após a efectivação do pagamento da viatura, a mesma deve ser movimentada, das instalações do Banco, no prazo máximo de 72 horas,
sendo que o custo do transporte (se for o caso) corre por conta do comprador;

• O Banco não se responsabiliza por qualquer avaria ou danos nas viaturas ocorridos entre o período de licitação e o seu levantamento.

Todas as questões que eventualmente possam surgir devem ser encaminhadas a Alfredo Mondlane, 

através do email  alfredo.mondlane@absa.africa, ou através do telemóvel (+258) 84 910 3854

Absa Bank Moçambique, SA (registado sob o número 101220982) é regulado pelo Banco de Moçambique.

Abate de Viaturas

Marca / Modelo Matrícula Ano de Aquisição Valor Mínimo de Licitação

Toyota Prado 2.2 ACZ 081MP 2013 3.937.156,00 MT

MAZDA BT 50 4*4 C/D ABF 783MC 2012 576.030,00 MT

MAZDA BT 50 4*4 C/D ABF 785MC 2012 406.175,00 MT

MAZDA BT 50 4*4 C/S ABC 820MC 2012 502.180,00 MT

Acesse https://t.me/Novojornal
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Em aditamento ao Anúncio do Concurso 

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

CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ADITAMENTO AO ANÚNCIO DE CONCURSO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
INSPECÇÃO GERAL DE JOGOS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso 

Concurso Limitado N.º 27A001541/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

2/9/2021
10.00 horas

2/9/2021
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 500,00MT (quinhentos meticais),
a ser depositada na conta Bancária n⁰1261456010001 BCI, da Inspecção
Geral de Jogos, devendo o talão de depósito 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, aos 19 de Agosto de 2021

Autoridade Competente 
(Ilegível)

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

9020

PATHFINDER MOZAMBIQUE, LDA

Projecto De Exploração Mineira De Areias Pesadas 
No Distrito De Pebane, Província Da Zambézia

Estudo de Impacto Ambiental 

CONVITE PARA REUNIÃO DE CONSULTA PÚBLICA

A Pathfinder Mozambique, Lda pretende iniciar trabalhos de exploração 
e processamento de areias pesadas, na Concessão Mineira 4623C, 
localizada no Distrito de Pebane, Província da Zambézia.

O projecto enquadra-se na categoria “A” de acordo com o Decreto nº 
54/2015, de 31 de Dezembro sobre o Regulamento do Processo de 
Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e exige o Licenciamento Ambiental 
da actvidade através de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 

A versão preliminar do EIA está disponível para discussões públicas nos 
moldes estabelecidos pela Directiva Ministerial no 130/2006 sobre o 
Processo de Consultas Públicas. 

Assim sendo, são convidadas todas as Partes Afectadas e/ou Interessadas 
a participarem das reuniões de consultas públicas a realizarem-se nos 
seguintes locais:

Data Distrito/Cidade Local da Reunião Hora

9/9/2021 Pebane Moebase 10.00 horas

10/9/2021 Pebane Nabúri 10.00 horas

11/9/2021 Pebane Domaia 10.00 horas

13/9/2021 Quelimane Hotel VIP 10.00 horas

O documento poderá ser consultado na Administração do Distrito de 
Pebane; Serviços Provinciais de Ambiente da Zambézia e nos Serviços 
Provinciais de Infra-estruturas da Zambézia. Em Maputo, os documentos 
poderão ser consultados na Direcção Nacional do Ambiente e na sede da 
empresa, sita no Bairro Laulane ou pelo telefone +25873444100.

Para mais informações favor contactar a Enviestudos, Lda (Consultor 
Ambiental do Projecto) através dos senhores Amad Gani, pelo 826378703 
e Paulo Passela, pelo 843289330 e/ou pelo correio electrónico 
enviestudosconsultores@gmail.com

Maputo, aos 19 de Agosto de 2021

9053
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______

TRIBUNAL SUPREMO

AVISO
De acordo com o aviso publicado nas edições de 9 e 10 de Março de 2021, 
do Jornal “Notícias”, publica-se alista provisória dos candidatos aprovados 
e reprovados ao concurso interno aberto para o provimento de vagas 
existentes no quadro de pessoal do Tribunal Supremo e dos Tribunais 
Superior de Recurso de Maputo, de Menores da Cidade de Maputo e de 
Polícia da Cidade de Maputo, devendo ser consultada nas vitrinas do 
Tribunal Supremo, nos Tribunais Superior de Recurso de Maputo, dos 
Menores da Cidade de Maputo e de Polícia da Cidade de Maputo e na 
página Web www.ts.gov.mz.
Fixa-se o prazo de dez (10) dias, contados da segunda e última publicação 
deste aviso, para eventuais reclamações, a serem apresentadas na 
Secretaria do Tribunal Supremo.

Maputo, aos 19 de Agosto de 2021

A Presidente do Júri
Denise Catarina Silva

8114 232
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República de Moçambique
Província de Cabo Delgado

Conselho Executivo Provincial
Direcção Provincial do Género, Criança e Acção Social

Anúncio de Adjudicação
Nos termos da alínea d) do no 3 do artigo 33 conjugado com o no 3 do art. 96 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 Março comunica-se que foram 
adjudicados os seguintes objectos de contratação: 

Modalidade de 
Contratação

Objecto Empresa adjudicada  
Valor em MT (IVA 
incluso)

Concurso por Cotações
Manutenção e reparação de viaturas  OFICINA AUTO - EDY 249.999,00
Aquisição de mobiliário para 
escritório

SOTIL LIVRARIA & PAPELARIA 673.000, 00

Concurso Limitado

Aquisição de material de escritório 
não duradouro 

LIVRARIA E FORNECIMENTO DE BENS, LDA 730.000, 00

Aquisição de combustíveis e 
lubrificantes PEMBA COMBUSTÍVEIS, LDA 789.874,45

Fornecimento de refeições CENTRO SOCIAL DA CRUZ VERMELHA 620.000,00
Aquisição de equipamento 
informático 

LIVRARIA E FORNECIMENTO DE BENS, LDA 716.000,00

Ajuste Directo
Manutenção e reparação de 
equipamento informático 

INFOLEC SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 160.000,00

Pemba, aos 13 de Agosto de 2021
A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE DE NAMPULA
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSO

De acordo com o artigo 61 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 o concurso abaixo foi cancelado: 

Nº  do Concurso Objecto Do Concurso Motivos de Cancelamento

Concurso Limitado nº: 
58D000141/CL/001/2021

Aquisição de Camisetes e Bonés para Campanhas de Saúde, 
Eventos e Datas Comemorativas

Nos termos do nº 1 do artigo 61 do Decreto nº 
5/2016, de 8 de Março.

Nampula, Agosto de 2021

Repartição de Aquisições

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES
(DA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Ministério da Saúde convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade apresentarem

propostas fechadas para os Concursos descritos na tabela abaixo:

N
º 

O
rd

em

Referência do Concurso

Objecto do Concurso
Garantia 

Provisória

Prazo de 
validade das 

propostas

Prazo/Data/ Hora 

Nº do Concurso
Modalidade 

de 
contratação

Entrega de propostas e Abertura de 
propostas

Posicionamento

1
 58A000141/
CL/23/OE/
DA/2021

 Concurso 
Limitado

Aquisição de produtos para 
a produção de suplementos; 
Embalagens de plásticos e 
rótulos e; Processador de 
alimentos e máquina de selar.

N/A

120 dias, 
contados a 
partir da data 
de entrega 
das mesmas

Entrega das propostas: Até às 10.00 
horas  dia 31/8/2021 
Abertura das propostas: 
dia 31/8/2021 às 10.30 horas 

Dia 16/9/2021 
às 10.00 horas

2
58A000141/
CL/24/GAVI/DA/
MISAU/2021

Concurso 
Limitado

Aquisição de equipamento 
informático para o PAV

N/A 120 dias

Entrega das propostas: Até às 10.00 
horas  do dia 1/9/2021 
Abertura das propostas: 
dia 1/9/2021 às 10.30 horas

Dia 17/9/2021
 às 10.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los no endereço abaixo indicado, pela importância 
não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos Meticais) para cada conjunto. O pagamento deverá ser feito através do depósito bancário no BCI Fomento
(conta: MISAU-DAG-JUROS E CADERNOS DE ENCARGOS Nº 10.22.9427.10.001 - MZM).

Nome: Ministério da Saúde;  - Departamento das Aquisições (DA) - Av. Eduardo Mondlane, nº 1008 – R/Chão;  - Cell. Nº 843894650; -                                                                                                        
e-mail: ugea@misau.gov.mz; www.misau.gov.mz  - Maputo – Moçambique.

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

• NB: As especificações técnicas e/ou termos de referência dos Concursos Por Cotações e Ajuste Directo não têm encargo financeiro e deverão ser levantados
ou consultados no endereço indicado no número 2.

Maputo, Agosto de 2021
A Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE 

CABO DELGADO
1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO DR. JOÃO GUILHERME 

MCHUEMBO, JUIZ DE DIREITO DA 
1ª SECÇÃO CÍVEL DESTE TRIBUNAL 
JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO 

DELGADO

Na Execução Ordinária para 
Pagamento de Quantia Certa, nº 
04/2021-1ªSC, pendente na 1ª Secção 
Cível deste Tribunal, movida por 
FAIZAL CASSAMO VASCO ANTÓNIO, 
maior, residente nesta cidade de Pemba, 
representado pelo seu mandatário 
judicial, o Dr. Momade Aboo Bacar, 
Casimiro Filipe Chelele e Esmeraldo 
Salo Paulo Nicodemos, Advogados, 
todos com domicílio profissional na 
cidade de Pemba, contra ARQUIPÉLAGO 
DAS QUIRIMBAS, LDA, com escritórios 
na zona do edifício do Comité Provincial 
do Partido Frelimo, cidade de Pemba, 
cell. 87-3164310, ao abrigo do disposto 
no artigo 811º, nº 1 do Código de 
Processo Civil, é este executado citado, 
para no prazo de 10 (dez) dias que 
começa a correr depois de finda a 
dilação de 30 dias, contada da data 
da segunda e última publicação deste 
anúncio, pagar a quantia exequenda 
ou nomear bens à penhora, suficientes 
para a liquidação da quantia em dívida 
e para salvaguarda de custas ou ainda 
deduzir, querendo, oposição por meio 
de embargos bem como agravar do 
despacho que ordena a citação, sob 
pena de o direito de nomeação de bens 
à penhora ser devolvido ao exequente 
em conformidade com o disposto nos 
artigos 812º e 836º, nº 1, alínea a), 
ambos do C.P.C., cuja cópia da petição 
inicial se encontra disponível na 1ª 
Secção Cível deste Tribunal.

Pemba, aos 16 de Agosto de 2021

O Juiz Presidente
Dr. João Guilherme Mchuembo

(Juiz de Direito “A”)

O Escrivão de Direito de 1ª
Dr. Cristóvão Crisanto Dez

(Oficial de Justiça)
72
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República de Moçambique
PROVÍNCIA DE MANICA

SERVIÇO PROVINCIAl DE SAÚDE DE MANICA

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Serviço Provincial de Saúde de Manica, vem através desta convidar

empresas elegíveis e interessadas a apresentarem propostas em
cartas fechadas, para o fornecimento de Camisetes com informação
sobre a COVID-19.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações,
examinar os documentos do Concurso ou levantá-los no Serviço
Provincial de Saúde de Manica – Repartição das Aquisições, Estrada
Nacional n˚ 6, Bairro 4, pela importância não reembolsável de
500,00MT (quinhentos meticais), a ser depositada na Conta
523646935 BIM pertencente a este Serviço.

3. O período de validade das propostas será de 12 dias, a contar da data
da publicação do anúncio do concurso.

4. As propostas deverão estar devidamente seladas, entregues no
prazo acima mencionado e serão abertas em sessão pública, no dia
20 de Agosto do ano em curso, pelas 12.15 horas na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer.

5. Endereço para entrega e abertura de propostas: Serviço Provincial
de Saúde de Manica – Repartição das Aquisições, sita na Estrada
Nacional n˚ 6, Bairro 4, Zona 37mm.

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

Chimoio, aos 8 de Agosto de 2021

O DIRECTOR DO SERVIÇO

Xavier Alcides Isidoro

 (Médico de Clínica Geral da 1ª)
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REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE
_________

GOVERNO DO DISTRITO DE MORRUMBALA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo alínea d) do n.º 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do 
objecto dos concursos abaixo indicados:

N.º de Concurso Objecto do Concurso Modalidade
Valor de 

Adjudicação 
(MT) 

Concorrente 
Vencedor

04E130041/
CP/0001/2021

Fiscalização de obras de Construção de 
8 Furos de Abastecimento de Agua na 

Localidade de Chilomo.

Concurso 
Público

582.519,24  AIRTECH, LDA

04E130041/
CL/0002/2021

Fiscalização de obras de Reabilitação de 
3 Salas de Aulas, na EPC Quembo 2, na 

Localidade de Pinda.

Concurso 
Público

219.375,00
ELTON TOMAS 

PAULO – FISCAL 
INDEPENDENTE 

04E130041/
CP/0003/2021

Fiscalização de obras de Reabilitação 
de 2 Salas de Aulas, na EPC Chivungure, 

na Localidade Sede, Distrito de 
Morrumbala.

Concurso 
Público

279.243,90  AIRTECH, LDA

04E130041/
CP/0004/2021

Fiscalização de obras de Reabilitação 
de 3 Salas de Aulas, na EPC Cebola, na 

Localidade de Pinda.

Concurso 
Público

189.540,00
ELTON TOMAS 

PAULO – FISCAL 
INDEPENDENTE

04E130041/
CP/0005/2021

Fiscalização de obras de Reabilitação de 
2 Salas de Aulas, na EPC Chicuapo, na 

Localidade de Morrumbala Sede.

Concurso 
Público

304.200,00  CEPE 
CONSULTORIA, LDA

04E130041/
CP/0006/2021

Reabilitação de 3 Salas de Aulas, na 
EPC Josina Machel, na Localidade Sede, 

Distrito de Morrumbala.

Concurso 
Público

193.815,18  CEPE 
CONSULTORIA, LDA

Morrumbala, aos 18 de Agosto de 2021

O Secretário Permanente Distrital
(Ilegível)

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE TETE

Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS PÚBLICOS
O Conselho Municipal da Cidade de Tete convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para contratação dos seguintes concursos:

Números dos concursos Modalidade Objecto do Concurso
Data de Entrega 
das Propostas

Hora de Entrega 
das Propostas

Horas de Abertura 
das Propostas

Garantia 
Provisória

20/UGEA/CMT/FIIL/2021 Concurso 
Público

Asfaltagem da rua que parte da Migração até 
à Univendas

16/9/2021 8.30 horas 8.45 horas Aplicável

21/UGEA/CMT/FF/2021
Concurso 
Público

Aquisição de uma (1) viatura de 4T 16/9/2021 9.15 horas 9.30 horas Aplicável

22/UGEA/CMT/
FFOA/2021

Concurso 
Público

Aquisição de Mini-bus de 15 lugares para os 
membros da A.M.C.T 16/9/2021  10.00 horas 10.15 horas Aplicável

23/UGEA/CMT/
FFOA/2021

Concurso 
Público

Aquisição de viatura ligeira para Assembleia 
Municipal de Tete

16/9/2021 10.45 horas 11.00 horas Aplicável

24/UGEA/CMT/FF/2021 Concurso 
Público

Material de limpeza e higiene 16/9/2021 11.25 horas 11.30 horas Aplicável

25/UGEA/CMT/FF/2021
Concurso 
Público

Fornecimento e instalação da Rede 
informática

16/9/2021 11.50 horas 12.00 horas Aplicável

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso, adquirir ou levantá-los na UGEA do Conselho Municipal

da Cidade de Tete, pela importância não reembolsável de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos meticais). O período de validade das propostas será de 60 dias.
2. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e nas horas normais de expediente e serão abertas em sessão pública, na presença dos concorrentes e

mais interessados que desejarem comparecer na Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA do Conselho Municipal de Tete, Av. 24 de Julho, esquina

com Av. Eduardo Mondlane.

3. As propostas que forem entregues depois da hora da recepção das mesmas serão devolvidas.
4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,

aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
5. A visita ao local das obras é obrigatória e será realizada no dia 3 de Setembro de 2021. A concentração no Conselho Municipal da Cidade de Tete no Gabinete 

Técnico de Infra-Estrutura e Trânsito, e terá início às 9.00 horas. Os custos para a realização da visita serão suportados pelos concorrentes.
6. Anúncio de Posicionamento será no dia 22 de Setembro de 2021 no Conselho Municipal da Cidade de Tete – Sector da UGEA, pelas 9.00 horas.

Tete, aos 17 de Agosto de 2021

O Presidente 
   (Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DD JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL 
DA BEIRA

HABILITAÇÃO 
NOTARIAL POR ÓBITO 

DE GUILHERME 
VICTORINO MARIANO 

VICENTE
Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
do dia quatro de Agosto de 
dois mil e vinte e um, lavrada 
de folhas cento e dezanove 
a folhas vinte, no livro de 
escrituras diversas número 
oitenta e dois, a cargo de 
FERNANDA RAZO JOÃO, 
Notária Superior em pleno 
exercício de funções notariais, 
foi celebrada uma Escritura de 
Habilitação Notarial por óbito 
de GUILHERME VICTORINO 
MARIANO VICENTE, falecido 
no dia dezassete de Novembro 
de dois mil e vinte, na Beira, 
onde teve o seu último 
domicílio, que em vida era 
natural de Marromeu, o qual 
se encontrava no estado de 
solteiro.
Mais certifico que na referida 
escritura foram declarados 
como únicos herdeiros, 
seus filhos: MARIA DA 
CONCEIÇÃO GUILHERME 
VICTORINO MARIANO 
VICENTE, EUFRÁSIA 
GUILHERME VICTORINO 
MARIANO VICENTE, ROSITA 
GUILHERME VICTORINO 
MARIANO VICENTE, LURDES 
GUILHERME VICTORINO 
MARIANO VICENTE, e JOSÉ 
GUILHERME VICTORINO 
MARIANO VICENTE, todos 
menores de idade, de 
nacionalidade moçambicana, 
nascidos e residentes na cidade 
da Beira.

Está conforme
Primeiro Cartório Notarial da 

Beira, aos 18 de Agosto de 2021 
A Notária Superior
Fernanda Razo João
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 
DE ANTÓNIO ALBERTO 

MATE
Certifico para efeitos de 
publicação que por escritura de 
dezassete de Agosto de dois mil 
e vinte e um, exarada de folhas 
quarenta e um verso a quarenta 
e três, do livro de notas para 
escrituras diversas número 
trezentos e sessenta e um traço 
“B”, do Segundo Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim, DANILO 
MOMADE BAY, Conservador e 
Notário Superior em exercício no 
referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de ANTÓNIO 
ALBERTO MATE, de sessenta 
e sete anos de idade, no estado 
de solteiro, de nacionalidade 
moçambicana, filho de Alberto 
Mate e de Adelaide Pelembe.
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última vontade. 
Deixou como únicos e universais 
herdeiros de todos seus bens, 
seus filhos: BERTA ANTÓNIO 
ALBERTO MATE e GERALDO 
ANTÓNIO MATE, solteiros, 
maiores, naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem 
com eles possa concorrer a esta 
sucessão.
Que da herança fazem parte 
bens móveis e imóveis, incluindo 
contas bancárias.

Está conforme

Maputo, aos 19 de Agosto de 2021 
A Notária
(Ilegível)

9076

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE DE NAMPULA

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de 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 adjudicacao do objecto dos concursos abaixo indicados:

Nº  do Concurso Objecto Do Concurso Empresa Adjudicada Valor de Adjudicação (em Meticais)

Concurso Público nº: 58D000141/CP/003/2021 Construção de Bases para Pulverização Intradomiciliária – PIDOM NEW EXPRESSO CONSTRUÇÕES, S.U., LDA 5.908.312,80MT

Concurso Limitado nº: 58D000141/CP/006/2021 Contratação de Actividades de Teâtro, de Música e de Dança PÊTALAS AMARELAS DE RAPALE 992.000,00MT

Concurso Limitado nº: 58D000141/CL/004/2021
Reabilitação do Sistema de Lavagem Progressiva das Bombas de 
Pulverização Intradomiciliária – PIDOM

AMISSE CONSTRUÇÕES, LDA 798.121,35MT

Nampula, Agosto de 2021

Repartição de Aquisições
(Ilegível)
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UNIVERSIDADE ROVUMA
DIRECÇÃO DE LICITAÇÃO

Avenida 25 de Setembro, Caixa Postal 544, Telefax 26215738/9 Nampula-Moçambique

ANÚNCIO DO CONCURSO Nº 05/DL/UniRovuma/2021
1. A Direcção de Licitação, vem nos termos dos arts.10 e 14 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, tornar público a todos interessados a apresentarem propostas fechadas para os Concursos mencionados na tabela abaixo:

Ord. Objecto 
N° de Concurso 

Outras Informações

Validade Modalidade
Garantia 

Provisória/
MT

Custo do 
Caderno de 

Enc./MT
Data da 
Entrega

Data da abertura 
das propostas

Data da 
comunicação de 
posicionamento

1.
Fornecimento de Diverso Mobiliário para 
o Centro Cultural, Reitoria e Campus de
Napipine da Universidade Rovuma

07/BENS/DL/
UniRovuma/2021

6/9/2021 6/9/2021 13/9/2021

90 Dias
Público

75,000.00Mts
2,500.00,MT

Até 08h30 09h00 10h30

2.
Prestação de Serviços de Assessoria em 
Comunicação, Imagem, Identidade Visual 

13/SERV./DL/
UniRovuma/2021

6/9/2021 6/9/2021 13/9/2021
90 Dias

Público
N/A 2,000.00,MT

Até 08h30 10h00 10h30

3. Prestação de Servços Gráficos 14/SERV./DL/
UniRovuma/2021

6/9/2021 6/9/2021 13/9/2021
90 Dias

Público
N/A 2,000.00,MT

Até 08h30 11h00 10h30

4.
Fornecimento de Diverso Material 
Informático

08/BENS/DL/
UniRovuma/2021

6/9/2021 6/9/2021 13/9/2021
90 Dias

Público
60,000.00Mts 2,000.00,MT

Até 08h30 12h00 10h30

5.
Montagem, Manutenção e Reparação de 
AR Condicionado e Seus Acessórios

15/SERV./DL/
UniRovuma/2021

6/9/2021 07/9/2021 14/9/2021
90 Dias

Público
N/A 2,000.00,MT

Até 08h30 09h00 10h30

6.
Fornecimento de Combustivel e 
Lubrificantes para Universidade Rovuma- 
Nampula

15/SERV./DL/
UniRovuma/2021

6/9/2021 07/9/2021 14/9/2021
90 Dias

Público
N/A 2,000.00,MT

Até 08h30 10h00 10h30

2. Local para consulta, esclarecimentos (72hs antes da submissão das propostas), obtenção de Documentos de Concurso e entrega das propostas:
Universidade Rovuma – Antiga Residencial da UP Nampula; Direcção de Licitação [endereço acima];

3. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
nº5/2016 de 8 de Março.

Nampula, aos 16 de Agosto de 2021
 Autoridade Competente

(Ilegível)

UNIVERSIDADE ROVUMA
DIRECÇÃO DE LICITAÇÃO

Avenida 25 de Setembro, Caixa Postal 544, Telefax 26215738/9 Nampula-Moçambique

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO - 03/DL/UNROVUMA/2021 -
Nos termos das alíneas d) e e) do nº 3 do art. 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 de Concurso foram adjudicados as seguintes empresas:

Ord. Objecto N° de Concurso Modalidade Empresa Adjudicada
Valor / Iva 

MT

1.
Aquisição de Diverso material de Escritório Duradouro e 
não Duradouro

01/BENS/DL/UniRovuma/2020
Concurso 
Público

PLANET STATIONARY 4.949.900,00MT

2.
Aquisição de Diverso material de Escritório Duradouro e 
não Duradouro

01/BENS/AD/DL/UniRovuma/2020 Adenda PLANET STATIONARY 1.237.475,00MT

3.
Serviços de Conversações e de Internet nas Extensões de 
Nacala, Angoche e Ribaué

03/SERV./AD/DL/UNIROVUMA/2021 Ajuste Directo MOÇAMBIQUE TELECOM, S.A 333.377,08MT

4.
Compra de Reagentes para o Laboratório da Faculdade 
de Ciências Alimentares e Agrárias

04/BENS/AD/DL/UNIROVUMA/2021 Ajuste Directo ELETROMED, LDA 785.877,30MT

5.
Concessão da Explanada do Centro Cultural 
Universitário   

14/SERV./AD/DL/UniRovuma/2021 Ajuste Directo BAR RESTAURANTE JÓ 300.000,00MT

6.
Arrendamento de Um Imóvel para funcionamento de 
Diversos Serviços da UniRovuma

15/SERV./AD/DL/UniRovuma/2021 Ajuste Directo JAFFIC, SGPS, S.A 2.160.000,00MT

7.
Fornecimento de Diverso Material de Construção, 
Canalização e Eletrico

05/ SERV./AD/DL/UniRovuma/2021 Ajuste Directo CONDOR, LDA 4.500.000,00MT

8. Fornecimento do Jornal Local IKWELI 09/ SERV./AD/DL/UniRovuma/2021 Ajuste Directo JORNAL IKWELI 105.300,00MT

9. Fornecimento do Jornal Wampula Fax 10/ SERV./AD/DL/UniRovuma/2021 Ajuste Directo WAMPULA FAX 45.922,50MT

10. Fornecimento do Jornal Savana 08/ SERV./AD/DL/UniRovuma/2021 Ajuste Directo JORNAL SAVANA 263.604,00MT

11. Fornecimento de Sinal de TV Zap a UniRovuma 12/ SERV./AD/DL/UniRovuma/2021 Ajuste Directo MSTAR, S.A 91.800,00MT

12. Fornecimento de Sinal de TV DSTV a UniRovuma 13/ SERV./AD/DL/UniRovuma/2021 Ajuste Directo MULTICHOICE MOZAMBIQUE, S.A 57.640,00MT

Nampula, aos 12 de Agosto  de 2021
 Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE 

CABO DELGADO
1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO DR. JOÃO GUILHERME 

MCHUEMBO, JUIZ DE DIREITO DA 
1ª SECÇÃO CÍVEL DESTE TRIBUNAL 
JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO 

DELGADO

Na Execução Ordinária para Pagamento 
de Quantia Certa, nº 02/2021-1ªSC, 
pendente na 1ª Secção Cível deste 
Tribunal, movida por FAIZAL CASSAMO 
VASCO ANTÓNIO, maior, residente nesta 
cidade de Pemba, representado pelo 
seu mandatário judicial, o Dr. Momade 
Aboo Bacar, Casimiro Filipe Chelele 
e Esmeraldo Salo Paulo Nicodemos, 
Advogados, todos com domicílio 
profissional na cidade de Pemba, contra 
ARQUIPÉLAGO DAS QUIRIMBAS, LDA, 
com escritórios na zona do edifício do 
Comité Provincial do Partido Frelimo, 
cidade de Pemba, cell. 87-3164310, ao 
abrigo do disposto no artigo 811º, nº 
1 do Código de Processo Civil, é este 
executado citado, para no prazo de 10 
(dez) dias que começa a correr depois 
de finda a dilação de 30 dias, contada 
da data da segunda e última publicação 
deste anúncio, pagar a quantia exequenda 
ou nomear bens à penhora, suficientes 
para a liquidação da quantia em dívida 
e para salvaguarda de custas ou ainda 
deduzir, querendo, oposição por meio de 
embargos bem como agravar do despacho 
que ordena a citação, sob pena de o direito 
de nomeação de bens à penhora ser 
devolvido ao exequente em conformidade 
com o disposto nos artigos 812º e 836º, 
nº 1, alínea a), ambos do C.P.C., cuja cópia 
da petição inicial se encontra disponível 
na 1ª Secção Cível deste Tribunal.

Pemba, aos 16 de Agosto de 2021

O Juiz Presidente
Dr. João Guilherme Mchuembo

(Juiz de Direito “A”)

O Escrivão de Direito de 1ª
Dr. Cristóvão Crisanto Dez

(Oficial de Justiça)
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RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 
+258 84 9104309

+258 84 7625486 

 Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA CULTURA E TURISMO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANÚNCIO Nº02/DAF/MICULTUR/042-41/2021

1. Torna-se público que aceitam-se propostas, em cartas fechadas e separadas (Su-

cata e Viatura), devidamente assinadas pelos proponentes, até às 9.00 horas
do dia 1 de Setembro de 2021, dirigidas ao Presidente da Comissão de Ava-
liação e Venda de Bens Abatidos, a serem entregues no Ministério da Cultura
e Turismo – Departamento de Administração e Finanças, Repartição do Patri-
mónio, na Av. 10 de Novembro, para a venda de Sucatas em 1ª Praça e a ven-
da de Viaturas em 2ª Praça. A abertura das mesmas está marcada para às 9.30
horas do dia 1 de Setembro de 2021, no Edifício do MICULTUR na Av. 10 de
Novembro, praceta nº 1196.

2. Os bens poderão ser vistos durante as horas normais de expediente, no Depar-
tamento de Administração e Finanças – Sector dos Transportes, que funciona na
Av. 24 de Julho, nº 140, 4º andar e na Av. 10 de Novembro, praceta nº 1196, no
4º andar.

3. As demais condições podem ser consultadas nos Editais fixados nas vitrinas da
Direcção Nacional do Património do Estado e na instituição onde se localizam
os bens, nos quais estão indicados o número do bem, a marca, matricula e valor,
não devendo ser apresentada proposta cujo valor seja inferior ao da Lici-
tação.

Maputo, aos 20 de Agosto de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível)

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO
Concurso Limitado 129/SARH-ANE, IP/071/2021

FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ÀS VIATURAS DA ANE, IP

1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE, IP), convida micro, pequenas e médias
empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Publicas, Fornecedores de Bens e
Prestadores de Serviços, a apresentarem propostas seladas para contratação de um provedor para
fornecimento de lubrificantes e outros consumíveis às viaturas da ANE, IP.

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

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar gratuitamente ou adquirir o
Documento de Concurso, no endereço abaixo indicado, a partir de 23 de Agosto de 2021. A aquisição
do Documento de Concurso é contra o depósito da importância, não reembolsável de 1000,00MT, na
conta bancária nº 66153128, NIB: 000.100.000.006.615.312.857 (MZM), Millennium bim, titular:
Administração Nacional de Estradas.

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições - DEA

Av. de Moçambique, n.º 1225, Telefone: 21-476 163/7, Fax: 21-477 235
Maputo – Moçambique.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 2 de Setembro
de 2021 e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia, na
presença dos representantes das firmas que desejarem assistir ao acto, na Sala de Conferências.

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
GABINETE DO DIRECTOR GERAL

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

5. A ANE, IP conduzirá uma reunião de pré-concurso no dia 24/8/2021, pelas 11.00 horas no endereço 
acima.

6. O anúncio de posicionamento dos concorrentes terá lugar às 11.00 horas do dia 13 de Setembro de
2021, na Sala de Conferências, nas instalações da ANE, IP, Av. de Moçambique, nº 1225.

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

8. Não é requerida a apresentação da Garantia Provisória.

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

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

A Entidade Contratante

Maputo, aos 19 de Agosto de 2021

8119

Av. 24 de Julho, nº 140, 4º Andar, Telefone: 21492582/3 – Fax: 21498040, C. P. 433 – Maputo - Moçambique
8122

ANÚNCIO DE CONCURSOS 

1. O Conselho Municipal da Vila de Chiúre convida pessoas singulares/colectivas, nacionais que reúnam
requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para:

No de Concurso Objecto de Concurso Prazo de 
entrega das 
Propostas

Data e hora de 
abertura das 

Propostas

90C000541/
CL/01/2021

Aquisição de material informático 8/9/2021
8.45 horas

8/9/2021
9.00 horas

90C000541/
CL/02/2021

Aquisição de motorizadas híper 8/9/2021
9.45 horas

8/9/2021
10.00 horas

90C000541/
CL/03/2021

Aquisição de produtos de géneros 
alimentícios, material de higiene e conforto 

8/9/2021
10.45 horas

8/9/2021
11.00 horas

90C000541/
CL/04/2021

Aquisição de acessórios, peças sobressalentes 
e lubrificantes para manutenção e reparação 
de meios de transporte

8/9/2021
11.45 horas

8/9/2021
12.00 horas

90C000541/
CL/05/2021

Aquisição de uniforme para Polícia Municipal 9/9/2021
8.45 horas

9/9/2021
9.00 horas

90C000541/
CL/06/2021

Aquisição de combustíveis e óleos 
lubrificantes 

9/9/2021
9.45 horas

9/9/2021
10.00 horas

90C000541/
CL/07/2021

Aquisição de material de construção, 
(ferragem, carpintaria, canalização e 
eléctrico) 

9/9/2021
10.45 horas

9/9/2021
11.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso
ou adquirí-los no Conselho Municipal da Vila de Chiúre, sita na EN1, Bairro Municipal de Kuphé, Vila de
Chiúre, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT por cada conjunto, a ser depositado no Ban-
co Millennium Bim, na conta no 246242248, Nome: Conselho Municipal da Vila de Chiúre.

3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no no 2 e serão abertas nas datas marcadas, em
acto público, na presença das pessoas/concorrentes que o desejarem.

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

O Presidente do Conselho Municipal

(Assinatura Ilegível)

MUNICÍPIO DA VILA DE CHIÚRE 
CONSELHO MUNICIPAL    

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES  

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO PÚBLICO

GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO DE INHAMBANE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO
O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Inhambane convida empresas interessadas a apresentarem 

propostas fechadas para os concursos abaixo indicados:

Nº de Concurso Objecto
Data e Hora 

da entrega das 
propostas

Garantia 
Provisória

Custo do 
caderno de 

encargos

Data e Hora 
da Abertura

13I000241/
CL/18/2021

Manutenção e reparação de veículos 
Lote 1 – Viaturas multimarcas
Lote 2 - motorizadas 

2/9/2021
Até às 9.00 

horas
Isento 600,00MT

2/9/2021
9.00 horas

13I000241/
CL/20/2021

Prestação de serviços gráficos 2/9/2021
9.30 horas

13I000241/
CL/24/2021

Fornecimento de Antivírus para 
Servidor

2/9/2021
10.00 horas

13I000241/
CL/25/2021

Manutenção e reparação de bens 
moveis.
Lote 1 – Impressoras e Ffotocopiadoras
Lote 2 – Revestimento de sofás

2/9/2021
10.30 horas

13I000241/
CL/28/2021

Aquisição de peças e acessórios para 
viaturas 

2/9/2021
11.00 horas

13I000241/
CL/31/2021

Fornecimento de fardamento e calçado
2/9/2021

11.30 horas

13I000241/
CL/32/2021

Prestação de serviços de gradeamento 
do Edifício do GPCCI  

2/9/2021
12.00 horas

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou 
levantá-los no Departamento de Administração e Finanças, mediante o depósito do valor do caderno de encargo 
na conta nº 219847203, BIM, em nome do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Inhambane.

O prazo da validade das propostas será de 120 dias.
As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado e serão abertas em sessão pública, no mesmo 
endereço na presença dos concorrentes que desejarem participar.

Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, Rua da Beira, nº 67, Inhambane, Telefone: 29321009.

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 08 de Março.

Inhambane, aos 20 de Agosto de 2021

A Autoridade Contratante
290
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PEDIDO DE COTAÇÕES PARA EQUIPAMENTO INFORMÁTICO

Energia para todos (Proenergia)
Donativo Nº: IDA-D4410

Título: Fornecimento de equipamento informativo 
Referência: MZ-FUNAE-238929-GO-RFQ

O Governo de Moçambique recebeu um financiamento do Banco Mundial para o projecto Energia Para Todos 
(Proenergia) e pretende aplicar parte deste valor para adquirir equipamento informático. 

Assim, o FUNAE convida  empresas elegíveis a apresentarem cotações para fornecerem este equipamento. 
As especificações técnicas e quantidades poderão ser consultadas na página de Internet do Funae                    
(www.funae.co.mz) no campo “Concursos” ou podem ser obtidos no endereço indicado abaixo.

As cotações deverão incluir todos os itens solicitados e a adjudicação será feita ao concorrente que tiver o 
preço mais baixo das propostas apresentadas e que cumpram na íntegra com as especificações técnicas para 
a quantidade requerida. 

As cotações deverão ser acompanhadas de informação técnica, catálogos e pelo menos 4 cartas abonatórias 
emitidas nos últimos 5 anos, por organizações para quem o concorrente tenha fornecido equipamento 
informático. Adicionalmente, as propostas deverão incluir duas cópias autenticadas e actualizadas de 
certificados de quitação fiscal, certidão de quitação com segurança social e alvarás de exercício da actividade.

O equipamento deverá ser entregue nas instalações do FUNAE-Sede, endereço abaixo mencionado, até 15 
dias após a assinatura do contrato.

As cotações devem ser enviadas para o endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 9/9/2021 com a 
designação “Pedido de cotações para fornecimento de equipamento informático”. Propostas entregues 
para além da hora não serão aceites. As cotações serão abertas públicamente no mesmo dia às 10.10 horas 
na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

Informações adicionais podem ser obtidas no endereço abaixo nas horas normais de expediente: 7.30 às 
15.30 horas.

Nome: FUNAE - Fundo de Energia - Sede
Endereço: Rua da Imprensa, n.º 256, Portas 610-618
Telefone: (+258) 304717/ 21304720
Fax: (+258) 21309228
E-mail: ugea@funae.co.mz

CONCURSO PÚBLICO Nº 91154241
Manifestação de Interesse

Fornecimento de Equipamento Informático

A GIZ–Cooperação Alemã pretende adquirir diverso equipamento informático e seus respetivos acessó-

rios a ser entregue em Maputo.

Quantidades estimadas: 03 impressoras, 30 desktops, 30 monitores, 04 projetores, 2 telas para pro-

jeção.

A GIZ convida a todos os interessados que reúnam os requisitos abaixo solicitados que manifestem seu 

interesse através de envelope fechado para: GIZ-Agência, sita na Rua Francisco Orlando Magumbwe 

976 (ref.: Concurso Público nº 91152155, e Nome da Empresa Concorrente).

Requisitos solicitados às empresas interessadas:

– Cópia autenticada de alvará;

– Carta abonatória de terceiros (clientes) de que a empresa (concorrente) forneceu nos últimos 2

anos numa única encomenda o equipamento informático avaliado em 3.000.000,00MTs no

mínimo, observando as especificações e prazos acordados.
– A política financeira da GIZ–Cooperação Alemã para o Desenvolvimento não permite nenhum

pagamento adiantado (pagamento total min. 10 dias após entrega e aprovação do material).

O concorrente deve apresentar declaração informando que disporá de todos os recursos

técnicos, materiais, pessoal e financeiros para fornecer todo material requisitado em Maputo
sem necessitar de nenhum pagamento adiantamento, e dentro do prazo que for acordado.

A não observância de todas as orientações/requisitos acima mencionados implica a desqualificação do 
concorrente.

O prazo limite para submissão da manifestação de interesse é até dia 29 de Agosto de 2021.

Os ToRs/Especificações serão entregues somente na fase seguinte do concurso às empresas 
apuradas.

NB:Em caso de dúvida por favor fazer uso do nosso contacto / endereço abaixo mencionado.

           Maputo, 20 de Agosto de 2021

           GIZ-Agência

           Departamento de Procurement
           Av. Francisco Orlando Magumbwe 976, Tel.: 21 491245

Sistema de Gest\ao Ambiental com o Certificado Nº /INNOQ – A.002/18
Sistema de Gest\ao de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13

Sistema de Gestão Ambiental com Certificado Nº PT10/03200    
  Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280  

7094    

PT10/03200

Energia para Moçambique

9058
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação e 
Cancelamento de Concursos 

De acordo com a alínea c), número 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se os actos de adjudicação dos concorrentes e 
cancelamento dos concursos indicados no quadro abaixo:

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
PROVÍNCIA DE MAPUTO

GOVERNO DO DISTRITO DA MOAMBA
Escola Secundária da Moamba

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO

A Escola Secundária da Moamba convida a todas empresas e singulares, inscritas no Cadastro 
Único de Empreiteiros, Fornecedores de Bens e Serviços ao Estado, interessados a apresentarem 
propostas em cartas fechadas para o concurso abaixo mencionado:

Identificação de 
Concurso

Modalidade Objecto
Garantia 

Provisória

Data/Hora de Entrega 
e Abertura das 

Propostas

Concurso Limitado/01/
CLTD/ESM-M /
UGEA/2021

Concurso 
Limitado

Aquisição de 
produtos alimentares

N/A)

Data de Entrega: 
Até 9/9/2021                   

Hora: 9.30 horas
Abertura: 9/9/2021

Hora: 10.00 horas

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

do concurso ou adquirí-los por 500,00MT (quinhentos meticais) na Escola Secundária

da Moamba, sita na Rua Principal, na Vila da Moamba-sede.

2. O período de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, a contar da data-final da
sua entrega.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço supra-citado até às 9 horas  e trinta minutos 

do dia fixado no quadro acima e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, na
hora e dia, também já referenciados no mesmo quadro, na presença dos concorrentes que

desejarem comparecer.

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, 

de 8 de Março.

Moamba, aos 18 de Agosto  de 2021

O Coordenador da UGEA
Silvestre André Mutimba

(Docente N3)
8126

Projecto de Exploração de Grafite e Vanádio no Distrito de Montepuez, Cabo Delgado

CONVITE PARA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO RASCUNHO       
DO RELATÓRIO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (RREIA)

A empresa Tchaumba Minerais SA pretende implementar um projecto de Exploração de Grafite e Vanádio 
numa área de 3016,78 hectares, na Aldeia de Caula, Situada no Distrito de Montepuez, na Província de Cabo 
Delgado. 

A Tchaumba Minerais, SA contratou a PANGEIA SA como seu Consultor Ambiental e, por conseguinte, esta 
será responsável pela realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA).

Foi submetida a Instrução de Processo ao Ministério da Terra e Ambiente, tendo a actividade sido 
categorizada como ‘‘A’’. De acordo com a legislação moçambicana, esta actividade está sujeita ao Estudo de 
Impacto Ambiental. O Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito (EPDA) e os Termos de 
Referência (TdR) para o Estudo de Impacto Ambiental, foram aprovados pelo Ministério da Terra e Ambiente 
(MTA) em Julho de 2021, através do documento N/RefªN°253/MTA/GM/220/2021.

Em cumprimento do Regulamento do processo de Avaliação de Impacto Ambiental (Decreto: 54/2015) 
que obriga a realização de Consultas Públicas, são convidadas todas as Partes afectadas e interessadas a 
participar das reuniões de apresentação do Rascunho do Relatório do Estudo de Impacto Ambiental (RREIA) 
do projecto de Exploração de Grafite e Vanádio - distrito de Montepuez. 

A Pangeia, SA, informa que irá realizar reuniões de consulta pública no Distrito de Montepuez, província 
de Cabo Delgado. Face as restrições impostas pelo actual Estado de Calamidade Pública no País, decretado 
devido a pandemia de COVID-19, que impõe restrições a encontros públicos e privados (Decreto nº 56/2021, 
de 13 de Agosto) e inviabiliza a realização de consultas públicas abertas na forma tradicional, as reuniões de 
consulta pública serão realizadas em secções, com o máximo de 15 pessoas na Cidade de Montepuez 
e 25 pessoas nas aldeia ou comunidade, nos dias 09 e 10 de Setembro de 2021, obedecendo ao 
calendário e locais indicados na tabela abaixo: 

Local Data Hora

Cidade de Montepuez Sala do Governo Distrital 9/9/2021 9.00 às 11.00 horas

Cidade de Montepuez Sala do Governo Distrital 9/9/2021 11.30 às 13.30 horas

Caula Recinto da Aldeia de Caula 10/9/2021 8.00 às 10.30 horas

Caula Recinto da Aldeia de Caula 10/9/2021 11.00 às 13.30 horas

Caula Recinto da Aldeia de Caula 10/9/2021 14.00 às 16.30 horas

O Rascunho do Estudo de Impacto Ambiental está disponível para consulta prévia nas seguintes Instituições: 
Serviço Provincial de Ambiente de Cabo Delgado - Pemba (Av. Marginal em frente a praça Samora Machel, n° 
54), Serviço Distrital de Planeamento e Infra-Estruturas de Montepuez (Av. Eduardo Mondlane), Governo do 
Distrito de Montepuez (Av. Eduardo Mondlane) e nos escritórios da Pangeia, SA (sitos na Rua de Anguane, 
nº 320, Bairro da Malhangalene – Cidade de Maputo).

Sem mais do momento, a Pangeia, SA agradece antecipadamente pela atenção e encontra-se disponível 
para quaisquer esclarecimentos, confirmação da participação e envio de comentários, através dos seguintes 
contactos:

 Cel: +258 866131159; E-mail: info@pangeia.co.mz 

9087

 Tchaumba Minerais, SA

8142
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Nos termos do disposto na alínea d), nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 64, ambos do Regulamento 
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto do Concurso Público 
abaixo discriminado acordo com o seguinte;

Assunto: anúncio de adjudicação do Concurso Público nº 02/UGEA/TJPZ/2021.

Nº do Concurso Objecto
Valor da 

proposta com 
IVA

Concorrente 
vencedor

Concurso Público nº 
02/UGEA/TJPZ/2021

Aquisição de material de consumo para informática, 
para o Tribunal Judicial da Província da Zambézia, 
Tribunais Judiciais Distritais e Tribunal Judicial da 
Cidade de Quelimane

2.054,286MT
FOTO 
QUELIMANE

Quelimane, aos 18 de Agosto de 2021
O Juiz-Presidente

Dr. Paulo Ricardo Cinco Reis
(Juiz Desembargador)

República de Moçambique
Tribunal Judicial da Província da Zambézia

Gabinete do Juiz-Presidente
GJP/2021

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO

138

138
8139

2948139

República de Moçambique
Tribunal Judicial da Província da Zambézia

Gabinete do Juiz-Presidente
GJP/2021

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS

De acordo com o nº2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março, comunica – se a adjudicação 
dos seguintes objectos do concurso abaixo:

Nº do Concurso e 
modalidade

Objecto de Contratação
Valor de 

Adjudicação
Concorrente 

vencedor

30/UGEA/
TJPZ/2021
Ajuste Directo

Atinente a aquisição de combustíveis 
para Tribunal Judicial da Província 
da Zambézia

14.696,50MT
EMPRESA     
MM AUTO

31/UGEA/
TJPZ/2021
Ajuste Directo

Atinente a Manutenção da viatura 
de marca Mitsubishi TRINTON, 
chapa de matrícula AJO-444-MC, 
pertencente ao Tribunal Judicial da 
Província da Zambézia

26.091,00MT
EMPRESA 
JFS – TÉCNICA 
INDUSTRIAL

Quelimane, aos 17 de Agosto de 2021
Juiz-Presidente

(Assinatura ilegível)

Pedido de Propostas para Fiscalização de 
Trabalhos de Construção

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em Moçambique 
está a solicitar propostas de organizações devidamente qualificadas para 
a Fiscalização de Trabalhos de Construção: Reconstrução resiliente 
de salas de aula em materiais mistos nas Províncias de Sofala, 
Manica, Nampula e Cabo Delgado, incluindo blocos administrativos 
e de saneamento de escolas afectada pelo ciclone IDAI e Kenneth. O 
concurso está dividido em quatro (4) Lotes, classificados por localização 
geográfica - lote 1: Sofala; lote 2: Manica; lote 3: Nampula, e; lote 4: Cabo 
Delgado. Para este concurso os concorrentes devem ter no mínimo a 3ª 
Classe de alvará para consultoria em construção.

Os documentos referentes ao concurso, incluindo os termos de referência, 
poderão ser solicitados através do email supplymaputo@unicef.org, 

indicando a referência LRPS-2021-9169293 na linha de assunto.

As empresas com elegibilidade para a prestação destes serviços, são 
convidadas a apresentar as suas propostas (técnica e financeira) até às 
23.59 horas (hora local) do dia13 de Setembro de 2021, directamente 
para moztenders@unicef.org

__________________________________________________________________________________ 

Pedido de Propostas para Serviços de 
Construção

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em Moçambique 
está a solicitar propostas de organizações devidamente qualificadas 
para a Reabilitação Resiliente de Escolas na Província de Sofala – 
Fase 1, incluindo blocos administrativos e de saneamento de escolas 
afectada pelo ciclone IDAI. O concurso está dividido em dois (2) lotes, 
classificados por localização geográfica - lote 1: Muanza, Sofala; e lote 
2: Muanza 2, Sofala. Para este concurso os concorrentes devem ter no 
mínimo a 4ª Classe de alvará para construção.

Os documentos referentes ao concurso incluindo os termos 
de referência, poderão ser solicitados através do email                                                                              
supplymaputo@unicef.org, indicando a referência LRPS-2021-

9169181 na linha de assunto.

As empresas com elegibilidade para a prestação destes serviços, são 
convidadas a apresentar as suas propostas (técnica e financeira) 
até às 23.59 horas (hora local) do dia 9 de Setembro de 2021, 
directamente para moztenders@unicef.org

___________________________________________________________ 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE INHAMBANE

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

ANÚNCIO DE CONCURSO 

ARRENDAMENTO DE ARMAZÉNS 

1. O Serviço Provincial de Saúde de Inhambane convida a todos  interessados que reúnam os requisitos 
de elegibilidade a apresentarem propostas em cartas fechadas para arrendamento  de armazéns
com capacidade mínima de uma área igual 1.170m³, de preferência situado ao redor da estrada
para permitir o acesso a viaturas pesadas e camiões contentorizados, localizada dentro ou ao redor
da Cidade de Inhambane.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, no Serviço Provincial de Saúde -
UGEA, Av. Acordos de Lusaka nº 253, caixa postal nº 23, telefone nº 293-20549, Fax 29320346.

3. As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos:

a) Título de propriedade;
b) Fotocópia autenticada do documento de identificação tratando-se de pessoas singulares;
c) Escritura Pública ou documento equivalente em originais ou cópias autenticadas, tratando-se

de pessoas colectivas;
d) Declaração reconhecida pelo Cartório Notarial de que não se encontra em nenhuma das

situações de impedimento de contratar com o Estado (para pessoas singulares e colectivas);
e) Documento comprovativo da situação fiscal regularizada (pessoas singulares ou colectivas)

4. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no nº 2 até ao dia 25/8/2021, às
11.00 horas.

5. A contratação será regida pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º5/2016, de 8
de Março.

Inhambane, aos 19 de Agosto de 2021

Directora do Serviço   Provincial
(Ilegível)

Acesse https://t.me/Novojornal



Sexta-feira, 20 de Agosto de 2021

PUBLICIDADE

36 ZAMBÉZIA EM FOCO

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

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 -ÁFRICA 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

MOZAMBIQUE HEAVYSAND CO. VII., LDA

Projecto De Exploração Mineira De Areias Pesadas 
No Distrito De Chinde, Província Da Zambézia

Estudo de Impacto Ambiental 

CONVITE PARA REUNIÃO DE CONSULTA PÚBLICA

A Mozambique Heavysand Co. VII, Lda pretende, iniciar com os trabalhos 
de exploração e processamento de areias pesadas, na Concessão Mineira 
9919C, localizada no Distrito de Chinde, Província da Zambézia.

O projecto enquadra-se na categoria “A” de acordo com o Decreto nº 
54/2015, de 31 de Dezembro sobre o Regulamento do Processo de 
Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e exige o Licenciamento Ambiental 
da actvidade através de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 

A versão preliminar do EIA está disponível para discussões públicas nos 
moldes estabelecidos pela Directiva Ministerial no 130/2006 sobre o 
Processo de Consultas Públicas. 

Assim sendo, são convidadas todas as Partes Afectadas e/ou Interessadas 
a participarem das reuniões de consultas públicas a realizarem-se nos 
seguintes locais:

Data Distrito/Cidade Local da Reunião Hora
6/9/2021 Chinde Arijuane 10.00 horas

7/9/2021 Quelimane Hotel VIP 10.00 horas

O documento poderá ser consultado na Administração do Distrito de 
Chinde; Serviços Provinciais de Ambiente da Zambézia e nos Serviços 
Provinciais de Infraestruturas da Zambézia. Em Maputo, os documentos 
podem ser consultados na Direcção Nacional do Ambiente e na sede da 
empresa, sita no Bairro Laulane ou pelo telefone +25873444100.

Para mais informações favor contactar a Enviestudos, Lda (Consultor 
Ambiental do Projecto) através dos senhores Amad Gani, pelo 826378703 
e Paulo Passela, pelo 843289330 e/ou pelo correio electrónico 
enviestudosconsultores@gmail.com

Maputo, aos 19 de Agosto de 2021
9052

VALORES DA LICITAÇÃO DE OBRAS

Empreiteiros queixam-se
de disparidades

O 
CONSELHO Empre-
sarial da Zambézia 
queixa-se de supos-
tas disparidades na 
fixação dos valores da 

licitação das obras do Estado 
entre os concursos públicos 
lançados a nível central e pro-
vincial, apesar de o objecto do 
concurso possuir as mesmas 
características. 

A denúncia foi feita esta 
terça-feira em Quelimane pelo 
presidente do Conselho Em-
presarial da Zambézia, Assane 
Naparia, durante a Reunião 
Provincial de Estradas, onde 
estiveram reunidos o Governo, 
empresários e organizações da 
sociedade civil para discutir a 
manutenção das rodovias e o 
impacto para o crescimento 
económico da província, emi-
nentemente agrícola.

Assane Naparia question-

ou por que os valores são di-
ferentes quando o trabalho a 
executar, as dimensões e, às 
vezes, os materiais usados são 
os mesmos. Ainda assim, se-
gundo ainda Assane Naparia, 
a qualidade das obras dos con-
cursos públicos lançados cen-
tralmente são de muito baixa 
qualidade e, por conseguinte, 
duram menos tempo e nos 
concursos subsequentes são 
as mesmas empresas que gan-
ham as mesmas obras que con-
struíram sem a devida quali-
dade.

Segundo Naparia, por ex-
emplo, há uma estrada de 
nove quilómetros em reabil-
itação, no distrito da Magan-
ja da Costa, financiada pelo 
Banco Mundial, em 45 milhões 
de meticais. Usando a sua ex-
periência de empreiteiro, Na-
paria diz que o valor é muito 

alto e se fosse um concurso 
lançado a nível provincial para 
o mesmo troço o seu valor de
licitação seria muito baixo.

Fazendo fé às palavras 
do presidente do Conselho 
Empresarial basta recordar 
que, aquando da reabilitação 
de sanitários das escolas, os 
valores de licitação ultra-
passaram, em muitos casos, 
cinco milhões de meticais para 
um trabalho pequeno. Nessa 
altura, nenhuma empresa local 
ganhou um concurso para ex-
ecutar essas obras, tendo sido 
apenas subcontratadas com 
valores irrisórios, ou seja, mui-
to abaixo daquele que foi a lici-
tação inicial e vencedora.

Aquele líder empresarial 
diz que os empreiteiros locais 
pagam impostos e cumprem 
com as suas obrigações sociais, 
mas ultimamente não gan-

ham obras. “Nós, empreiteiros 
da Zambézia, somos usados 
para servir os interesses dos 
outros”, disse e acrescentou 
que enquanto não ganharem 
obras ficam com a capacidade 
financeira fraca e isso impacta 
na manutenção de emprego, 
o que pode prejudicar os ci-
dadãos.

No encontro, o delegado 
provincial da Administração 
Nacional de Estradas (ANE), 
Jorge Govanhica, apresentou 
muitas obras em execução, 
mas uma parte significativa 
delas está com fraca execução 
física e financeira devido à ex-
iguidade de recursos. 

A este propósito, Assane 
Naparia sugeriu que se definis-
sem prioridades. “Se há poucos 
recursos, por que não definir, 
por ano, uma prioridade? Por 
exemplo, estas dez estradas 

bem feitas, com a qualidade 
desejável para a região costei-
ra, e o próximo ano as regiões 
do interior”, sugeriu fazendo 
menção à existência de poucos 
recursos para a imensidão da 
rede viária.

ADMINISTRADORES DISTRITAIS 

PRESSIONADOS

A província da Zambézia 
conta, actualmente, com mais 
de cinco mil quilómetros de 
estradas, dos quais apenas mil 
são asfaltados. Oitenta por 
cento da rede viária estão loca-
lizados nos distritos. Trata-se 
de estradas terraplenadas cuja 
manutenção deve ser periódica 
porque têm sido afectadas pela 
chuva ciclicamente. Contu-
do, o Fundo de Estradas aloca 
44 milhões de meticais, ou 
seja, cada um dos vinte e dois 
distritos da Zambézia recebe, 
anualmente, dois milhões para 
a reparação de estradas, pontes 
e outras infra-estruturas rodo-
viárias.

A exiguidade destes fun-
dos para os governos distritais 
polarizou os debates durante 
a Reunião Provincial de Estra-
das. Os administradores dis-
tritais foram unânimes quanto 
à necessidade de reforçar esse 
fundo, porque dois milhões de 
meticais é quase uma gota de 
água no oceano para a reabili-
tação de estradas. 

A esse propósito, este de-
bate foi levantado pelo presi-
dente do CTA, na Zambézia, 
Carlos Joaquim, o qual disse 
que com aquele valor é impen-
sável fazer estradas e pontes 
de qualidade. “O que são dois 
milhões para um distrito?” - 
questionou Joaquim, que foi 
depois secundado pelos admi-
nistradores distritais.

Mário Vida, administrador 
de Pebane, diz que as estra-
das, no seu distrito, têm de ter 
outro nível de intervenção e as 
pontes também. Segundo ele, 
uma obra média pode custar 
entre 400 e 600 mil meticais e 
questionou: “o que resta para 

fazer as outras coisas?”. 
Depois seguiram-se os 

administradores de Milange, 
Maganja da Costa e Mocuba. 
A partir daquele momento o 
encontrou transformou-se em 
uma reunião de lamentações 
dos administradores distritais. 
Segundo eles, na governação 
participava e inclusiva que fa-
zem nos postos administra-
tivos, localidades e povoados 
têm sido pressionados pelos 
cidadãos sobre a urgência na 
reabilitação de estradas.

FINANCIAMENTOS DE OBRAS 

BAIXARAM

Reduziram drasticamen-

te, nos últimos cinco anos, os 
fundos alocados para a reabi-
litação e manutenção de es-
tradas, situação que afecta a 
atribuição optimizada de re-
cursos aos distritos. O delega-
do da ANE, Jorge Govanhica, 
justificou-se afirmando que a 
província recebeu, no passa-
do, entre 300 e 400 milhões 
de meticais para a reabilita-
ção e manutenção de estra-
das, mas aquele valor baixou 
drasticamente para metade, 
ou seja, pouco mais de 200 
milhões de meticais e o nível 
de intervenção que se exige é 
incompatível com os fundos 
disponíveis.

Devido ao facto de o fun-
do ser irrisório, o trabalho 
executado pode não ter a 
qualidade desejada. Jorge Go-
vanhica diz que, devido a este 
factor, todos os anos as inter-
venções são feitas nas mes-
mas estradas, quer revestidas 
ou não revestidas.

Segundo ele, para o pró-
ximo ano está prevista uma 
intervenção em quatro mil 
quilómetros de estrada, mas 
isso passa pela alocação à 
província de 404 milhões de 
meticais. Govanhica disse que 
este valor seria ideal, mas não 
esclareceu se será possível ou 
não ter os fundos necessários.

Os empreiteiros queixam-se da disparidade dos valores de licitação das obras

EM TRÊS DISTRITOS

Mais de 435 mil pessoas tratadas contra tracoma

MAIS de 435 mil pessoas de 
várias idades estão a ser imu-
nizadas contra tracoma em 
três distritos da província da 
Zambézia, numa campanha 
de tratamento massivo lança-
da esta quarta-feira pelo gov-
ernador provincial, Pio Ma-

tos. 
O tracoma é uma doença 

ocular que pode causar ceg-
ueira irreversível se não for 
tratada. Os esforços em cur-
so visam a sua eliminação 
nos distritos de Chinde, 
Inhassunge e Pebane.

O governador da Zam-
bézia, Pio Matos, disse esta 
quarta-feira, em Quelimane, 
durante uma conferência 
de Imprensa que marcou o 
lançamento da campanha, 
que a doença afecta as regiões 
com fraco acesso às condições 

de água e saneamento, por 
isso exortou às famílias res-
identes nos distritos visados 
a receberem as equipas de 
saúde envolvidas na imuni-
zação. 

Segundo o governante, 
a campanha que iniciou ofi-
cialmente ontem será por-
ta-a-porta e pediu maior 
colaboração das famílias, 
a quem recomendou a não 
saírem de casa, não só para 
receberem as equipas da 
Saúde como também para 
evitarem a transmissão da 
Covid-19.

O distrito de Inhassunge 
foi escolhido para o arranque 
da campanha de tratamento 
massivo do tracoma que vai 
abranger 436.104 pessoas nos 
três distritos. O governador 
da Zambézia explicou que a 
doença afecta principalmente 
as crianças, porque as suas 
células de protecção estão em 
desenvolvimento, e os idosos, 
porque as suas células estão 
fracas devido à idade.

Pio Matos apelou à adesão 
porque, nos últimos anos, 
devido ao investimento feito 
nos cuidados de saúde, água 
e saneamento, a doença foi 
eliminada em muitos distri-

tos, faltando apenas Pebane, 
Inhassunge e Chinde. Para o 
efeito, segundo ainda o gov-
ernante, uma melhor condu-
ta das pessoas pode ajudar a 
eliminar a tracoma nos distri-
tos com maior incidência.

A doença é caracterizada 
pela intolerância à luz e os da-
dos das autoridades sanitárias 
indicam que, durante o ano 
passado, foram diagnostica-
dos 794 casos da doença con-
tra os 1060 do ano anterior, o 
que significou uma redução 
em cinco por cento. 

As autoridades comu-
nitárias, religiosas e sani-
tárias são chamadas a assumir 
maior protagonismo na mo-
bilização social das famílias a 
fim de aderirem à campanha 
de tratamento desta doença, 
vulgarmente conhecida por 
conjuntivite.

O Governo e parceiros 
estão a investir nesta cam-
panha mais de 12 milhões de 
meticais. As autoridades san-
itárias apelam à população 
dos distritos não abrangidos 
para recorrerem às unidades 
sanitárias locais em caso de 
suspeita da doença pelo fac-
to de o tracoma ser altamente 
transmissível.

Em três distritos mais de 435 mil pessoas vão beneficiar do tratamento de tracoma

Acesse https://t.me/Novojornal
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ARLINDO AMÉRICO

TOMEI conhecimento da existência de uma 
via alternativa ao terminal de transportes do 
Zimpeto, na cidade de Maputo, através deste 
espaço. A partir daí fiquei a saber que, deixan-
do a Avenida de Moçambique pouco depois 
da paragem conhecida como “mafureira”, era 
possível contornar o congestionamento para 
chegar ao parque.

Efectivamente, viajei nesta infra-estrutu-
ra numa altura em que as autoridades muni-
cipais tinham procedido à sua terraplanagem. 
Fiquei feliz porque foi possível evitar o con-
gestionamento quase sempre presente no tro-
ço que vai da antiga Mabor a ponte da “Cir-
cular”, ao longo da Avenida de Moçambique.

O que eu não sabia é que passado algum 
tempo esta via de acesso significaria um mar-
tírio, sobretudo para os que poucas vezes têm 
necessidade de chegar a esta zona com infra-
-estruturas como o Mercado Grossista, termi-
nal de transportes, Estádio Nacional, centro
de saúde, como locais de interesse público.

Animado pelo facto de esta via de acesso 
estar em condições, eis que decidi usá-la para 

chegar a casa de um familiar. Para a minha 
infelicidade, a viatura em que me fazia trans-
portar teve que ficar imobilizada, não só por 
conta dos buracos existentes, como também 
do areal que se formou.

E, enquanto digeria a situação, eis que 
apareceram imediatamente adolescentes e 
jovens dispostos a ajudar-me, mediante o 
pagamento de algum valor monetário. Sem 
outra alternativa, embarquei nesta proposta.

Mas, depois observei que em toda a ex-
tensão desta via alternativa, a situação era 
péssima. Aliás, até fiquei assustado em viajar 
naquela infra-estrutura, temendo que a via-
tura pudesse ficar novamente enterrada por 
conta do areal ou imobilizar-se devido aos 
buracos enormes que compõem a via.

Como é que aquela infra-estrutura che-
gou àquele extremo? Será que não há moni-
toria do trabalho? Estas foram algumas ques-
tões que me coloquei pois, era suposto que 
houvesse manutenção da mesma, em atenção 
aos automobilistas que diariamente têm que 
se fazer naquela via.

É sabido que as estradas terraplanadas 
precisam de manutenção constante porque 

sempre que chove há tendência de se forma-
rem buracos, tudo por conta da areia verme-
lha com que se faz a terraplanagem.

Estou ciente que as autoridades sabem 
da degradação ou inacessibilidade desta via 
pois, o sofrimento é notório logo que o auto-
mobilista deixa a Avenida de Moçambique.

Esta via de acesso a que me refiro é uma 
boa alternativa para descongestionar o trá-
fego da Avenida de Moçambique, concreta-
mente no troço que vai da antiga Mabor até à 
ponte do Zimpeto.

Os cidadãos clamam por uma interven-
ção pois a situação está a criar oportunismos. 
Até parece que aqueles buracos foram aber-
tos de forma propositada a avaliar pela pron-
ta resposta dos adolescentes e jovens. O que 
acontece no período da noite? De dia, estes 
adolescentes e jovens ficam sempre a contro-
lar a via e, no período da noite pouco se sabe 
o que acontece.

Aliás, sabe-se que este troço é frequenta-
do por malfeitores, incluindo a zona da antiga 
Mabor e que as pessoas são despojadas dos 
seus pertences. Sendo assim, pede-se a inter-
venção de quem de direito.

ANTÓNIO MUCHANGA*

O SERNIC (Serviço Nacional de Investiga-
ção Criminal) é um órgão de Serviço Público 
de Investigação Criminal de natureza para-
militar criado à luz da Lei nº 2/2017, de 9 de 
Janeiro. Trata-se de um órgão que surge com 
a extinção da PIC (Polícia de Investigação 
Criminal), tendo sido dotado de uma espécie 
de nova “roupagem”, com vista a flexibilizar 
as intervenções e aprimorar com eficácia e 
eficiência os desafios de prevenção, inves-
tigação e da instrução preparatória de pro-
cessos-crime, de acordo com o plasmado no 
número 1, do artigo 179 da Lei-Mãe, Consti-
tuição da República de Moçambique (CRM).

Tenho em mim que um dos grandes de-
safios no processo de reestruturação da PIC, 
como um subsistema de combate ao crime 
seria dotá-lo de mecanismos mais sofistica-
dos, isto é, uma espécie de PIC automatizada 
e inteligente, pois o estágio criminal no país 
não se compadece com uma Polícia apática e 
carente de meios de investigação. Neste sen-
tido, a sua reestruturação podia constituir um 
aliado precioso na prevenção do crime orga-

nizado ou mais-valia no processo. Ademais, 
havia uma tendência de dotá-lo de uma espé-
cie de legitimidade e impressionar a socieda-
de e a comunidade internacional (doadores) 
para que depositem maior confiança. Como 
referiu o Presidente da República, no âmbito 
da abertura do Ano Judicial, 2016 “não que-
remos que a PIC seja bode expiatório do mau 
desempenho no nosso país”. 

Com a extinção da PIC e advento do 
SERNIC, esperava-se maior intervenção no 
processo de combate ao crime, mas, con-
trariamente, houve o recrudescimento dos 
meandros do crime organizado, sobretudo os 
mais hediondos ligados aos raptos e seques-
tros, incluindo assassinatos. A título de exem-
plo, durante o ano passado, houve registo de 
mais de 10 raptos, cujas vítimas são agentes 
económicos e familiares, maioritariamente 
de origem muçulmana.  

Há tempos pairou-me uma hipótese 
curiosa: porque sempre que se registasse um 
sequestro, muitas vezes, as vítimas não de-
nunciam e nem davam ocorrência a Polícia, 
com medo dos raptores, mesmo depois de 
pagos os resgates, os mesmos não falam com 

medo de represálias.
Mas, agora vou directo ao assunto: o que 

me levou a escrever este artigo é o facto de 
ter visto uma manchete de um jornal com o 
título, “A ficha caiu: há sequestradores nas 
fileiras do SERNIC”. 

De acordo com o mesmo jornal, onze 
agentes afectos a este serviço foram expul-
sos de Janeiro a Agosto do corrente ano, por 
envolvimento em vários crimes, dos quais os 
sequestros. Sempre se dizia que o SERNIC 
está envolvido nestes casos, mas havia uma 
negação deste facto por parte dos dirigentes 
deste órgão. Mas desta vez, o próprio SER-
NIC sentiu-se desconfortado, convocando 
uma conferência de imprensa. Na mesma, o 
porta-voz, Leonardo Simbine, tornou públi-
co que os agentes em causa tiveram vários 
processos disciplinares instaurados, por prá-
tica de crimes diversos, citando os gravosos, 
nomeadamente, a associação para delinquir, 
roubos e mais grave ainda crimes hediondos 
como é o caso de sequestros. 

De acordo com o porta-voz, o SERNIC 
está implacável no combate a esses males, 
sublinhando “que estejam onde eles estive-

rem, estamos no processo de purificação”. 
Como sociólogo em miniatura (no dizer 

de um célebre professor), muitas vezes ten-
tei entender o aumento deste tipo de crimes 
e a inoperância dos agentes, mas fui perce-
bendo que embora existam vários factores 
sociais que devem ser vistos de uma forma 
estrutural, isto é, interligados, há uma espécie 
de relaxamento ou mesmo conivência deste 
órgão.

Os representes deste órgão sempre nos 
brindavam com mesmos discursos, no sen-
tido de que a Polícia está a trabalhar para 
encontrar os bandidos, mas depois de tanto 
tempo o assunto era ultrapassado.

Hoje o sol deixou de ser tapado pela pe-
neira. O próprio SERNIC veio ao público es-
clarecer coisas que, particularmente, já sabia: 
que os agentes deste subsistema estão envol-
vidos em actos de gatunagem. Trata-se de ac-
tos de gatunagem, sim senhores! Trata-se de 
bandidos infiltrados no seio da corporação.

Esta situação me remete a uma necessi-
dade de purificação das fileiras. Mas o que 
seria a purificação?

*Geógrafo e Ambientalista

Re(pensando) na purificação 
das fileiras do SERNIC! (1)

Via alternativa cada vez mais
degradada no Zimpeto

“Ignorância mata”

ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode partilhar as suas reflexões sobre temas 
da actualidade política, económica e social. Os originais das cartas de opinião não de-
vem ter mais de 150 palavras, podendo ir até 500 quando sejam de análise. A Redacção 
reserva-se o direito de as condensar. Encoraja-se, sobretudo, aos jovens a partilharem 
as suas reflexões sobre o dia-a-dia das suas comunidades, do país e do mundo, bastando 
enviar as cartas para o endereço cartas@snoticias.co.mz, indicando o nome completo, 
número do documento de identificação e contacto telefónico. O “Notícias” reserva-se 
o direito de não publicar opiniões ou análises que choquem com a sua linha editorial.

CARTAS

… estamos na direcção errada!
DE tudo quanto me vem na alma sobre o que 
vivemos nos últimos dias na nossa cidade 
de Moatize, escolhi alguns aspectos que (do 
nada) decidi partilhar nesta cartinha com 
todos os irmãos que aqui residem, em espe-
cial aos nossos dirigentes: Administrador do 
distrito e presidente do Conselho Municipal, 
com ideia preliminar de que “estamos na di-
recção errada”. 

Escrevo-vos no gozo do direito de exercí-
cio de liberdade de expressão consagrado no 
número 2 do artigo 48 da nossa Constituição 
da República.

Irmãos, espero que esta cartinha vos en-
contre de boa saúde e dispostos em conti-
nuar a construir a nossa pátria que depende 
da dedicação e entrega de todos nós. Estou 
ciente dos vários desafios que nós, de forma 
individual e colectivamente, temos todos os 
dias que incontornavelmente passa, primeiro, 
pelo combate à pandemia da Covid-19 e ro-
gar para que a tranquilidade regresse no seio 
dos nossos irmãos em Cabo Delgado.

Sem rodeios, esta carta surge no contexto 
da onda de criminalidade organizada que vem 
assolando a nossa cidade de Moatize, desde 
roubos, furtos e, ultimamente, agressão, as-
sassinato de moto-taxistas e linchamentos.

Assistimos, na semana passada, a revolta 
popular dos nossos irmãos do bairro da Li-
berdade, Unidade número Doze, face ao ma-
cabro assassinato de jovem taxista daquele 
bairro que obrigou as autoridades policiais 
a disparar dezenas balas para conter os âni-
mos. Acompanhamos a tortura de alguns dos 
membros do grupo de criminosos. Enfim, 
temos conhecimento de que a comunidade 
ainda procura outros integrantes do grupo de 
criminosos para fazer a justiça pelas próprias 
mãos - acto que as instituições de justiça po-
dem e devem fazer – que é investigar, neutra-
lizar e levá-los à barra de tribunal. 

ISSO TUDO O QUE SIGNIFICA?

Significa que a sociedade tem certeza de 
que o seu bem-estar no que à liberdade diz 
respeito depende, exclusivamente, de si como 
um todo. Significa que os membros da socie-
dade da Unidade 12 de longe não se identifi-
cam com as autoridades, especialmente com 
a polícia, pelo que se sente apta e disposta a 
“ombrear” com quem que seja para o seu bem 
colectivo. 

O modus operandis da sociedade da Uni-
dade Doze constituiu um pedido de mudança 
de modus operandis das próprias autoridades 
em vários aspectos da vida, desde o abaste-
cimento de água, energia eléctrica, emprego, 
segurança, etc. Trata-se de uma sociedade 
que respeita profundamente a vida pelo que 
ela acredita que tudo pode fazer para “afugen-
tar” o perigo no seu seio, razão que justifica 
aquele recurso à justiça pelas próprias mãos: 
De um lado para retrair os criminosos e de ou-
tro para transmitir a mensagem às autoridades 
policiais de que o nível de confiança tende a 
reduzir de forma significativa.

Irmãos, a nossa Constituição é clara – o 
nosso país é de justiça social, de harmonia, de 
criação de bem-estar, de defesa e promoção 
dos direitos humanos e igualdade de cidadãos 
perante a Lei (art.11). No nosso país ninguém 
deve ser torturado, maltratado, enfim, morto – 
é o respeito ao direito à vida (art.40). 

Esses princípios básicos e direitos fun-
damentais precisam de estar presentes em 
cada um de nós e recordados sempre antes de 
agirmos no sentido de nos lembrarmos que o 
direito de punir é exclusivo de Estado e não 
dos cidadãos. Daí que não deve constituir o 
nosso primado a opção pela justiça pelas pró-
prias mãos. 

COMO NOS CONCERTARMOS 

Para, de forma individual e colectiva, re-
pormos a ordem social no nosso seio e reduzir-
mos esses actos que não abonam o bom nome 
da cidade precisamos: 

- antes de tirar na cabeça a ideia de que os
munícipes da Unidade Doze não respeitam as 
leis e podem fazer o que desejam; 

- de criar um mecanismo para trabalhos de
sensibilização e consciencialização a vários ní-
veis em todos os bairros de que o compromis-
so pela liberdade começa com cada um pelo 
que é nele onde deve começar o respeito à vida 
do outro, através da vigilância e denúncia;

- de restaurar a confiança para com as au-
toridades no seio das comunidades, através de 
contactos permanentes;

- de rever as formas de comunicação entre
as lideranças locais com as comunidades, de 
modo a reforçar a capacidade administrativa 
destes; 

- enfim, precisamos de um novo contrato
social onde todos os munícipes se revejam e 
se identifiquem. 

Carta aos munícipes de Moatize
APARÍCIO DO NASCIMENTO A. JOSÉ

CAETANO MÁRIO

CUSTOU-ME acreditar no que estava a ouvir 
naquela manhã de domingo. Ouvi o seguinte: 
“Esta doença (Covid 19) afecta pessoas que 
não consomem verduras e comida do dia an-
terior”. São palavras que saíam da boca de 
um jovem, aparentemente com algum nível 
de instrução, daí que não resisti à tentação de 
me aproximar dele para esclarecimentos.

Assim, encontrei uma oportunidade 
para lhe dirigir a palavra, esclarecendo que 
a pandemia do novo coronavírus é real e não 
escolhe raça, etnia, condição social e finan-
ceira. Há muita gente a padecer da doença e 
famílias a ficarem enlutadas. Por isso, a única 
forma de nos prevenirmos é seguir as reco-
mendações emanadas pelas autoridades.

Uma coisa é certa: é preciso reforçar o 
sistema imunológico através de uma alimen-
tação saudável, de modo que o organismo 
consiga resistir à forma grave da doença, 
caso não haja outras patologias complicadas. 
A verdade é que o vírus é invisível e pode 
penetrar no organismo, daí a recomendação 
da lavagem frequente das mãos, o distancia-

mento social, uso da máscara, evitar aglome-
rados e, acima de tudo, ficar em casa e sair só 
em caso de necessidade.

Infelizmente, um pouco por todo o país 
os nossos compatriotas continuam a violar 
o decreto presidencial, esquecendo que tudo
que foi emanado é para preservar a saúde de
todos, incluindo de sua família.

Um grande desafio tem as autoridades, 
e não só, de inculcar nas nossas mentes que 
esta doença é real, está a infectar e afectar 
muitas famílias. Aliás, o que falta em mui-
tas pessoas é acreditar que as pessoas estão 
a perder a vida, por exemplo, por conta da 
Covid-19.

Fiquei triste quando, na semana passada, 
em conversa com uma pessoa próxima ter-se 
mostrado preocupada pelo facto de sua mãe 
saber da existência do novo coronavírus, mas 
não acreditar que seja verdade. Sendo assim, 
fazia o uso da máscara, onde houvesse obri-
gatoriedade ou por saber da aproximação das 
autoridades, apenas para não ser levada a es-
quadra.

Para pessoas que não acreditam na doen-
ça, o uso da máscara, por exemplo, é feito 

como lhes convém. Por isso, vezes há que a 
máscara fica no bolso, no queixo, na bolsa, 
no chão ou em qualquer lugar inseguro. Do 
mesmo modo, se for uma máscara descartá-
vel, a possibilidade de abandonar em qual-
quer lugar é maior porque desconhece o que 
isso pode representar para os outros.

Deste modo, seria bom que, em primei-
ro lugar, os profissionais de saúde, funcioná-
rios públicos, dirigentes, líderes religiosos, 
comunitários, etc. fossem exemplares na 
sua forma de ser e estar nas comunidades 
para que, tendo em conta que são esclareci-
das, as pessoas sigam os seus exemplos. E, 
mais ainda, se possível, aconselhem os que 
estão à sua volta sobre o mal desta doença 
para que os índices de contaminação redu-
zam e nos próximos tempos possamos vol-
tar ao estágio normal.

Todos nós estamos cientes que alguma 
liberdade nos está a retirar esta doença. Mas, 
é preciso que haja criatividade no seio das 
famílias para que ninguém fique sufocado e 
sempre a pensar na doença. Deve haver es-
paço, em casa, para brincar, dialogar, entre 
outras coisas.

Acesse https://t.me/Novojornal
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1. BMW 530i – AAF 428 MC

Ordem Proponente

1º classificado Sergina Morais

2º classificado Gafar Mussá Essumaila

3º classificado Nuhi Mussá Essumaila

4º classificado Eduardo Nhampossa, Jr.

5º classificado Hélder David Vutane

6º classificado Manuel Nhampossa

7º classificado Luís Xavier

8º classificado Yazid Calu

9º classificado Constância Comissário

10º classificado Jaime Tomás Aliche

11º classificado Claire Sendela

12º classificado Carlos Jamela

2. BMW 535i – ABR 050 MC

Ordem Proponente

1º classificado Manuel Nhampossa

2º classificado Eduardo Nhampossa, Jr.

3º classificado Nuhi Mussá Essumaila

4º classificado Célio Carlos Manjate

5º classificado Hélder David Vutane

6º classificado Sergina Morais

7º classificado Gafar Mussá Essumaila

8º classificado Carlos Jamela

9º classificado Yazid Calu

10º classificado Luís Xavier

11º classificado Constância Comissário

RESULTADO DO CONCURSO PARA VENDA DE 4 VIATURAS ABATIDAS

Na sequência do anúncio de venda de 4 viaturas abatidas do Banco de Moçambique, abaixo seguem os resultados, cuja abertura de propostas teve lugar no dia 27 de Julho de 2021.

Edital

12º classificado Claire Sendela

13º classificado Luís Coroa

14º classificado Paulo Samo Gudo

15º classificado Ambrósio Olga Micaias

3. BMW 535i – ABR 051 MC

Ordem Proponente

1º classificado Manuel Nhampossa

2º classificado Eduardo Nhampossa, Jr.

3º classificado Sergina Morais

4º classificado Hélder David

5º classificado Nuhi Mussá Essumaila

6º classificado Gafar Mussá Essumaila

7º classificado Luís Xavier

8º classificado Yazid Calu

9º classificado Constância Comissário

10º classificado Claire Sendela

11º classificado Luís Coroa

12º classificado Paulo Samo Gudo

4. BMW 535i – ABR 054 MC

Ordem Proponente

1º classificado Manuel Nhampossa

2º classificado Eduardo Nhampossa, Jr.

3º classificado Alda Judite João

4º classificado Sergina Morais

5º classificado Gafar Mussá Essumaila

6º classificado Nuhi Essumaila

7º classificado Hélder Vutane

8º classificado Valter Nuno Guirrugo

9º classificado Luís Xavier

10º classificado Yazid Calu

11º classificado Carlos Jamela

12º classificado Constância Comissário

13º classificado Claire Sendela

14º classificado Ambrósio Olga

Desclassificados

Proponente Observação

Carlos Salomão Jamela Não apresentou documento de identificação

Valter Nuno Santos Guirrugo Não apresentou documento de identificação

Cada proponente apurado será notificado para no prazo de 5 dias úteis após a 

notificação, efectuar o pagamento integral, conforme a proposta apresentada. 

Em caso de não cumprimento, a adjudicação fica sem efeito, passando ao 

concorrente seguinte, desde que elegível, nos mesmos termos.

Após o pagamento e posterior homologação da adjudicação, o adjudicatário ou 

seu representante deverá, no máximo de 24 horas, retirar das instalações do 

Banco, por seus meios, a viatura adquirida.

Maputo, 20 de Agosto de 2021
_______________________ 

Poliseguros, Lda.    

A IDADE mais avançada, ter um sistema imu-
nitário mais frágil ou sofrer de doenças crónicas 
são alguns dos factores de risco  de contrair a Co-
vid-19 já conhecidos, e um novo estudo publica-
do em Julho na Frontiers vem juntar os elevados 
níveis de glucose no sangue à lista.

O Blue Brain é um projecto de machine-learn-
ing, o uso de algoritmos que melhoram sozinhos 
através da análise de grandes volumes de dados, 
que avaliou mais de 240 mil estudos que es-
tão acessíveis na base de dados Covid-19 Open 
Research Database, também conhecida como 
CORD-19.

Os fundadores da CORD-19 desafiaram os 
criadores de Inteligência Artificial (IA) a ar-
ranjar um sistema que processasse toda a in-
formação e que encontrasse pistas comuns que 
ajudem a comunidade científica a descobrir 
mais sobre a doença. O Blue Brain concluiu que 
os níveis de glucose no sangue são a variável bi-
ológica mais referida nos estudos.  

“Com o acesso à base de dados CORD-19, o 
Blue Brain chamou rapidamente uma ferramenta 
de IA e tentou descobrir porque algumas pessoas 
ficam doentes e outras não. Porque é que tantas 
pessoas aparentemente saudáveis morrem de 
Covid-19? Porque é que tantas pessoas morrem 
nas UCI?”, afirma o professor Henry Markram, 
autor do estudo, num comunicado citado pelo 
IFL Science.

Para responder a estas questões, os investi-
gadores usaram a IA para acompanhar todos os 

passos da infecção desde o momento em que o 
vírus  chaga aos pulmões, até quando se espalha 
pelo corpo e infecta os órgãos.

“Também criámos o vírus num nível atom-
ístico e desenvolvemos um modelo computacio-
nal da infecção para que pudéssemos testar o que 
estava a sair dos estudos. Acho que encontrámos 
a razão pela qual algumas pessoas ficam mais 
doentes que outras”, revela Henry Markram. 

Os testes concluíram que o nível alto de 
glucose no sangue cria as condições ideais para 
que o vírus passe pelas defesas iniciais do cor-
po, quando entra no sistema respiratório e luta 
contra o sistema imunitário dos pulmões. Caso 
tenha sucesso, o vírus consegue replicar-se rapi-
damente e causar bastantes mais danos do que se 
fosse neutralizado logo.

A destruição das defesas anti-virais dos pul-
mões e a fragilização do sistema imunitário, que 
causa uma tempestade de citocinas, são outras 
consequências dos níveis de glucose altos, que 
também tornam mais fácil a entrada do vírus nas 
células via o receptor ACE2.

Apesar desta hipótese ainda não estar com-
pletamente provada, o artigo ajuda a perceber 
o impacto que os altos níveis de glucose têm no
corpo e em como este pode ser um factor de
risco. O estudo demonstra também o poten-
cial que a Inteligência Artificial tem na revisão
de literatura científica e em como pode ser útil
para agregar informação e encontrar padrões.
- (AP/ZAP)

SEVERIDADE DA COVID-19

Dondo terá área
de conservação comunitária

Nível de glucose entre 
os factores mais influentes

A 
LOCALIDADE de 
Nhamacuenguere, 
na zona tampão do 
Parque Nacional de 
Gorongosa(PNG), no 

distrito de Dondo, em Sofala, 
poderá dispor de uma área de 
conservação comunitária até 
ao final do ano em curso.

O facto foi revelado pelo 
director dos Serviços de Con-
servação e Desenvolvimento 
Comunitário, nesta região do 
país, Armando Araman, du-
rante uma audiência pública da 
proposta de criação do referido 
espaço.

Segundo Araman, na aus-
cultação pretendia-se colher 
sensibilidades dos diferentes 
extractos sociais, para a criação 
desta área de conservação co-
munitária.

Segundo o dirigente, ou-
tra motivação tem a ver com 

a restauração de Gorongosa, 
onde grande parte da popu-
lação de fauna bravia aumen-
tou, havendo, por conseguin-
te, um alto nível de dispersão 
de diferentes espécies para as 
áreas onde as comunidades 
praticam actividades de sub-
sistência.

“Face a isso, em coorde-
nação com o Governo, vimos 
que era preciso devolver esse 
direito das comunidades sobre 
os recursos naturais e a melhor 
forma foi criar uma alternativa 
que, de forma conjunta, possa 
fazer uma gestão integrada in-
cluindo a fauna bravia, flores-
tas e outros”, acrescentou.

A fonte salientou que o in-
teresse foi manifestado pela 
própria comunidade mediante 
um  diagnóstico participativo.

Na ocasião, a mesma co-
munidade definiu a porção do 

espaço daquela localidade a ser 
alocada para a criação da área 
de conservação comunitá-
ria em 5.000 hectares da zona 
Oeste de Nhamacuenguere.

Sobre os animais que mais 
ocorrem no povoado, Araman 
referiu-se às pivas, elefantes, 
búfalos, leões, entre outras es-
pécies, cujo número cresceu de 
forma intensiva no PNG.

Após a consulta públi-
ca para criação deste espaço, 
a fonte revelou que o passo a 
seguir será a produção da pro-
posta a ser discutida a nível do 
Conselho Técnico do Ministé-
rio da Terra e Ambiente.

A Secretária de Estado em 
Sofala, Stella Zeca, revelou que 
a área de conservação constitui 
um espaço de uso sustentável 
de domínio público e comuni-
tário delimitado sob gestão de 
uma ou mais comunidades lo-

cais, onde estas possuem o Di-
reito de Uso e Aproveitamento 
da Terra.

A dirigente apontou ainda 
que estas comunidades devem 
dar o valor ecológico, prote-
ger e conservar estes recursos, 
estabelecer modelos de uso e 
gestão que sejam sustentáveis 
para incrementarem as suas 
rendas.

Com esta criação, de acor-
do com Stella Zeca, pretende-
-se que haja uma participação
activa das comunidades na
utilização destes recursos, en-
quadrando melhor os seus ins-
trumentos. 

A secretária de Estado refe-
riu que a reunião de ausculta-
ção visa recolher opiniões para 
o enriquecimento da proposta
da criação da área de conser-
vação comunitária no povoado
de Nhamacuenguere, no dis-

trito de Dondo.
Entretanto, o líder comu-

nitário da zona de Nhama-
cuenguere, Lucas Quembo, 
mostrou-se satisfeito com a 
ideia da criação da área de con-
servação comunitária naquela 
localidade e referiu que este 
passo é muito importante para 
aquela população.

Quembo disse ainda que os 
animais criam muitos proble-
mas aos fazedores de macham-
bas, principalmente no tempo 
de plantação de hortícolas, ar-
roz e milho, que são destruídos 
pelas espécies que escapam do 
parque, enquanto outros ata-
cam as pessoas.

Congratulou-se pelo fac-
to de que a iniciativa poder 
criar mais empregos para os 
residentes daquela região, para 
além de a comunidade tornar-
-se mais atractiva para turistas.

Stella Zeca, Secretária de Estado em Sofala

Acesse https://t.me/Novojornal
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20 de Março de 2021

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Mais vale mudar de opinião do que 
continuar equivocado”

- Sócrates (470-399 a.C.), um filósofo

da Grécia antiga. 

LUA NOVA – Será no domingo, às 14.12 horas

00:20- FLASH CULTURAL

01:05- DEBATE POLITICO

02:00- Á MULHER (REPETIÇÃO)

03:10- CONSULTÓRIO MÉDICO

04:00- LETRAS E SONS (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

09:10- TRIBUNA PARLAMENTAR

10:10- DEBATE: DEFICIÊNCIA NO 
CONTEXTO DA COVID-19

11:10- RÁDIO ESCOLA/ ENSINO 
PRIMÁRIO

11:30- PARABENS A VOCÊ

12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS 
DO JORNAL DA TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00 - INFORMATIVO CORO-
NAVÍRUS

13:30- ECONOMIA E DESENVOLVI-

MENTO

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- MINUTO DO CONSUMIDOR

15:30- RITMOS E VIDAS

16:10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:55 - UMA HISTÓRIA PARA TI

19:00- SINAL HORARIO/ TÓPICOS 

DO JORNAL DA NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- INFORMATIVO CORO-

NAVÍRUS

21:10- ÚLTIMO TEMPO

22:05- É DESPORTO

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19:30 , 21, 
22:00 E 23:00 HORAS.

PREIA-MAR – Às 08.53 e às 21.16 
horas, com 2.71 e 2.55 metros, respec-
tivamente 

BAIXA-MAR – Às 02.33 e às 15.00 
horas, com 1.48 e 1.71 metros, respec-
tivamente

INHAMBANE

27/20

VILANKULO

28/20

TETE

35/21

QUELIMANE

35/19

NAMPULA

35/19

PEMBA

30/22
LICHINGA

23/11

BEIRA

31/18

XAI-XAI

25/19

CHIMOIO

31/14

MAPUTO

22/15

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40  HINO NACIONAL  

05:45  GINÁSTICA:  YOGA 

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08:00  TELESCOLA: ENSINO 
PRIMÁRIO - CIÊNCIAS NATU-
RAIS DA 5ª CLASSE 
DESENHOS ANIMADOS: 
CHAVES - “A CASA DA BRUXA” 
DIRECTO

08:30  TELESCOLA: ENSINO 
PRIMÁRIO - CIÊNCIAS NATU-
RAIS DA 7ª CLASSE 
DESENHOS ANIMADOS: 
CHAVES - “A CASA DA BRUXA” 
DIRECTO

09:00  NOTÍCIAS 

09:05  TELESCOLA: ENSINO SE-
CUNDÁRIO - FRANCÊS DA 12ª 
CLASSE
DIRECTO

09:30  A HORA DO CTP - GAZA: 
“GAZA EM DESENVOLVIMEN-
TO” DIRECTO/XAI-XAI

10:00  NOTÍCIAS .

10:05  TUDO ÀS 10 
GRAVADO – 1ª PARTE

11:00  NOTÍCIAS 

11:05  TUDO ÀS 10 
GRAVADO – 2ª PARTE

12:00  NOTÍCIAS 

12:05  TELENOVELA: “IMPÉRIO DE 
MENTIRAS”
CAPÍTULO 37/REPETIÇÃO

13:00  JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14:00  TOP FRESH 

15:00  NOTÍCIAS 

15:05  TELESCOLA: ENSINO SE-
CUNDÁRIO - QUÍMICA 
DIRECTO

16:00  NOTÍCIAS 

16:05  ENCONTROS DA MALTA 
GRAVADO

17:00  JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAM-
BICANAS DIRECTO

17:45  GINÁSTICA:  YOGA 

18:00  PRIMEIRA PÁGINA 
DIRECTO

19:00  JORNAL DE DESPORTO  
DIRECTO

19:50  PUB 

20:00  TELEJORNAL DIRECTO

21:15  JOVENS EM ACÇÃO  
DIRECTO/PROGRAMA Nº 16

22:45  TELENOVELA: “IMPÉRIO DE 
MENTIRAS”  
CAPÍTULO 38/98 

23:30  A HORA DO CTP - GAZA: 
“GAZA EM DESENVOLVIMEN-
TO”  REPETIÇÃO

00:00  JORNAL DE DESPORTO  
REPETIÇÃO

01:00  PRIMEIRA PÁGINA REPETIÇÃO

02:00  ENCONTROS DA MALTA 
REPETIÇÃO

03:00  TUDO ÀS 10 REPETIÇÃO

04:30  JOVENS EM ACÇÃO  
REPETIÇÃO

06:00  HINO NACIONAL  

06:05  TELENOVELA: “IMPÉRIO DE 
MENTIRAS” (COMPACTO) 
CAPÍTULOS 34 E 35

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 le-vantá-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, clientese 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)
8102

“N
O Verso da Ci-
catriz”, segun-
do romance e 
terceiro livro da 
carreira literária 

de Bento Baloi, publicado re-
centemente na cidade de Ma-
puto, é uma obra que se faz de 
memórias individuais do autor 
e colectivas.

A obra, com mais de 300 pá-
ginas, é dividida em três partes, 
nomeadamente “A Ferida”, “O 
Sangue” e “A Cicatriz”, e recor-
re ao amor como um pretexto 
para escrever sobre os contor-
nos da guerra dos 16 anos cujas 
cicatrizes ainda não sararam por 
completo. 

“No Verso da Cicatriz” nar-
ra uma história sobre o passado 
pós-colonial e acontece entre 
os meados de 1970 e o princípio 
da década de 1990, até porque a 
obra culmina exactamente com 
a celebração da assinatura, em 
1992, do Acordo Geral de Paz, na 
cidade italiana de Roma.

Também autor das obras 
“Recados da Alma”, roman-
ce, e “Arca de Não É”, crónica, 
procura igualmente descrever o 
estado de euforia com que a no-
tícia foi recebida pelos moçam-
bicanos que ansiavam pelo fim 
deste que foi um dos conflitos 
mais macabros de sempre. 

Na obra é narrada a história 

A HISTÓRIA da escultura mo-
çambicana nos últimos 50 anos 
será levada, em Setembro, às 
galerias dos centros culturais 
Brasil-Moçambique (CCBM) e 
Franco-Moçambicano (CCFM), 
na cidade de Maputo. 

A exposição, intitulada “Três 
Dimensões: Percursos, Densida-
des e Possibilidades”, é uma ini-
ciativa das duas casas de cultura 
e está inserida na programação 
da segunda edição do Festival 
Gala Gala, organizado pelo co-
lectivo das centros culturais da 
capital do país.

A mostra, a ser inaugura-
da em simultâneo no CCFM e 
CCBM, a 14 de Setembro,  será 

O CANTOR norte-americano R. Kelly está, desde quar-
ta-feira, sentando no banco dos réus do um tribunal 
de Brooklyn, em Nova York, acusado de abusos sexuais 
contra menores. As sessões, em que a estrela de R&B 
terá liderado um esquema de recrutamento de mulheres 
exigindo-as comprometimento absoluto e tratamento 
de “pai”, deram início após adiamentos devido à pan-
demia do novo coronavírus.  Kelly é descrito como um 
predador que usou a fama para atrair menores com fins 
sexuais, conforme referiu o Ministério Público, enquanto 
detalhava o seu padrão de abuso violento.

Segundo a procuradora federal adjunta María Me-
léndez, o artista, durante décadas, usou a popularidade 
e uma rede de pessoas para recrutar, preparar e explo-
rar raparigas, rapazes e mulheres jovens para a satisfação 

sexual própria. Kelly, de 54 anos, é também acusado de 
associação criminosa, sequestro, suborno e trabalho for-
çado.  A estrela de R&B, que nega as acusações que vão 
de 1994 a 2018, pode apanhar prisão perpétua e um mí-
nimo de 10 anos, uma decisão a ser tomada por um júri de 
sete homens e cinco mulheres no fim do julgamento que 
deve durar um mês. A primeira testemunha de acusação, 
identificada como Jerhonda, de 28 anos, disse que Kelly 
teria filmado os seus encontros sexuais quando ela tinha 
apenas 16 anos e disse que a ensinaria a “agradar-lhe se-
xualmente”.  O seu testemunho seguiu a declaração de 
abertura da procuradora Meléndez, que afirmou que o 
estatuto de estrela de Kelly significava que ele “tinha fãs 
jovens à sua disposição” e que guardava as suas vítimas 
“como objectos”. Afirmou ainda que ele usava todos os 

truques do manual do predador, cercando as menores, 
cuidando delas e das suas famílias com a promessa de que 
poderia ajudá-las nas suas carreiras.

Acrescentou que o cantor usou seguranças, moto-
ristas, advogados e contabilistas para encobrir os crimes. 
Subornava as vítimas fotografando-as e filmando-as 
enquanto faziam sexo com ele e ameaçando publicar 
as gravações.  Durante décadas, Robert Sylvester Kelly, 
o seu nome de registo, enfrentou acusações de porno-
grafia infantil, sexo com menores, exploração e agressão 
sexual. O cantor conhecido por sucessos como “I Belie-
ve I Can Fly”, “Bump ‘N Grind” e “Ignition (Remix)”,
viu a sua carreira começou a desmoronar em Janeiro de
2019, após o lançamento da explosiva série “Surviving R. 
Kelly”, que revisitou a sua história.

“NO VERSO DA CICATRIZ”, DE BENTO BALOI

Um romance feito 
de muitas memórias

dos de serem da Testemunhas 
de Jeóva, uma organização re-
ligiosa que não assume posição 
política e que no tempo destes 
acontecimentos era perseguida.

Os dois também foram re-
fugiados de guerra no Malawi 
e experimentaram a vida das 
matas. Mas, conforme aconte-
ceu à força com Bernardo Mu-
lhanga, Maria Helena não che-
ga a alinhar-se nas fileiras dos 
“rebeldes”, termo muito usado 
na obra, que lutavam contra as 
forças governamentais. 

Todas estas histórias, refere 
Bento Baloi na nota final, foram 
escrita em forma de homena-
gem às vítimas da guerra dos 16 
anos. É um romance inspirado 
naquilo que presenciou e ou-
viu neste e sobre este período, 
logo depois da Independência, 
quando o autor tinha apenas 
sete anos. É também um teste-
munho dos tempos de jorna-
lista do “Notícias” e um relato 
igualmente influenciado pelas 
viagens feitas por Moçambique 
ao longo da vida. 

Um registo sobre a sua ado-
lescência em Ka-Vieira, cidade 
Maputo, que o leva, por exem-
plo, aos campos de reeducação, 
para onde foi levado um dos 
seus vizinhos. “Há quem diga 
que terá morrido por lá”, escla-
rece.  

dos personagens Bernardo Mu-
lhanga e Maria Helena, naturais 
de Maguaza, distrito da Moam-
ba, província de Maputo, cujas 
vicissitudes da vida e o contex-
to de guerra os leva a conhecer 
quase todo o país, um a procura 
do outro. 

Os personagens, por diver-
sos motivos aliados ao conflito, 
separam-se e, na tentativa de 
se encontrarem, presenciam 
as atrocidades da guerra dos 16 
anos cometidas contra si e ou-
tros cidadãos, num conflito que, 
como muitos moçambicanos, 
não compreendiam a razão.

Bento Baloi faz destes in-
tervenientes os contadores das 
suas próprias histórias e deste 
modo coloca o leitor diante de 
narradores presentes, contan-

do o que lhe sucede na primeira 
pessoa. 

Sendo a história movida 
pelo amor, os amantes fazem 
tudo focado no parceiro, que 
é a força motriz que lhes faz 
continuarem vivos e a acreditar 
num futuro melhor, apesar de 
estarem a viver um ambiente de 
caos sem precedentes, no qual o 
país estava mergulhado. 

Recorrendo à esta técnica 
narrativa, Bento Baloi foca-se 
no personagem Bernardo Mu-
lhanga, o que se pode notar com 
o facto de nos três capítulos da
obra apenas o segundo ser nar-
rado na voz de Maria Helena.

Ambos, entretanto, têm 
histórias aproximadas por te-
rem crescido em Maguaza e por 
terem sido prisioneiros acusa-

Exposição 
mostra evolução 
da escultura em 
Moçambique

constituída por obras tridimen-
sionais dos acervos artísticos 
de ambos centros culturais, 
do Museu Nacional de Arte, da 
Tmcel e de colecções particu-
lares. 

A exposição apresentará 
variadas leituras dos caminhos 
da escultura moçambicana nos 
últimos 50 anos, das diferentes 
linguagens, materiais, técnicas 
e tendências ao longo e dentro 
de diferentes contextos sociais 
e culturais. 

Neste sentido, estarão pa-
tentes cinco núcleos distintos, 
nomeadamente: “Origens e 
Identidades”, “Modernidade e 
Anos 1980”, “Anos 1990 e No-
vas Abordagens”, “Muvart: A 
Rotura e a Arte Conceptual” e 
“Os Anos Mais Recentes: Lin-
guagens, Técnicas e Materiais”. 

O título da exibição reflecte 
a ideia que se pode ter do per-
curso da história da escultura 
moçambicana, os diferentes 
caminhos e respostas dos ar-
tistas ao longo do séculos XX e 
XXI, possibilidades e resistência 
ao nível de produção e de circu-
lação das produções recentes.

Sob a curadoria de Gian-
franco Gandolfo e Jorge Dias, a 
exposição aborda ainda a den-
sidade e fragilidades temáticas, 
conceptuais e materiais que os 
trabalhos expostos represen-
tam na história da arte em Mo-
çambique e no mundo. 

R.Kelly julgado por abusos sexuais

Acesse https://t.me/Novojornal
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EUGÊNIO 
MACAVE

(30 dias de eterna saudade)

Sua esposa Paula Macave, 
filhos Lezli, Dionísio, Eugê-
nio e Archer, genro Ayrton, 
nora Marta, netos Larson e Kensany, irmãos, 
cunhados e demais familiares recordam hoje, 
dia 20/8/2021 com profunda dor e saudade a 
passagem de 30 dias do desaparecimento físi-
co do seu ente querido EUGÊNIO MACAVE. A 
família agradece todo apoio, carinho e acompa-
nhamento prestados neste momento doloroso. 
Descanse em paz.

9090

VIRGÍNIA ALBERTO 
NHAULAHO

(30º DIA)

Seus pais Alberto Chicanequis-
so e Filomena de Jesus Emílio, 
irmãos Beatriz, Isaltina, Rosa 
Lavínia, Dércio, Emílio e Filomena, esposo Mário, 
filhos Rodney e Michael, cunhados Casimiro, Issufo, 
Sebastião, Victória e demais familiares, recordam 
com profunda dor e nostalgia a sua partida precoce, 
deixando um vazio jamais preenchido. Eu sua me-
mória sábado, dia 21/8/2021, no Cemitério de Texlom, 
às 7.30 horas, depositaremos uma coroa de flores 
na sua última morada. Que Deus lhe conceda um 
eterno descanso, até sempre mana Gina. 

9066

RICARDO 
LAQUENE GOVE

FALECEU

A Comissão Executiva, 
Directiva e os trabalhado-
res em geral do ABSA Bank, comunicam 
com profundo pesar o falecimento do Sr. 
RICARDO LAQUENE GOVE, trabalhador 
reformado desta instituição bancária, 
ocorrido no dia 16/8/2021, cujo funeral 
se realiza no sábado, dia 21/8/2021, pelas 
10.00 horas, em Inhambane-Cambine. 
À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências.

8130

OZAIRO CASSAMO 
HASSANGY

FALECEU

A Comissão Executiva, Directiva e os trabalhadores 
em geral do ABSA Bank, comunicam com profundo 
pesar o falecimento do Sr. OZAIRO CASSAMO HAS-
SANGY, pai da Sra. Hanifa Cassamo Hassangy, direc-
tora dos Recursos Humanos e membro da Comissão 
Executiva desta instituição bancária, ocorrido no dia 
11/8/2021, cujo funeral se realizou no dia 12/8/2021, 
pelas 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, 
antecedido de velório na Mesquita Chadulia, pelas 
10.00 horas. À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências.

8129

ZANIA NATÁLIA 
JOAQUIM 

MAQUIVALE

FALECEU

Sua mãe Feira, irmãos Joaquim, Taibo, Janede 
e Vitória, filho Suane Tawanda e demais fami-
liares comunicam com profunda dor o desa-
parecimento físico do seu ente querido ZANIA 
NATÁLIA JOAQUIM MAQUIVALE, ocorrido 
no dia 18/8/2021, no HGQ, vítima de doença, 
cujas cerimónias fúnebres se realizam hoje, 
dia 20/8/2021, pelas 14.00 horas, no Cemitério 
da Saudade. Paz à sua alma.

11

JOAQUIM ZACARIAS 
MATARUCA

FALECEU

Neste momento de dor e consternação 

a sua esposa Cristina Mataruca, seus 

filhos Tomásia, Aniceto, Amilton, Vânia 
e Maida, nora  Maria Luísa, genros Tiago, Egídio e Edgar la-

mentam e comunicam o desaparecimento físico do seu ente 

querido JOAQUIM ZACARIAS MATARUCA, ocorrido no dia 

18/8/2021, cujo funeral se realiza amanhã, dia 21/8/2021, às 

11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido de ve-

lório na capela do Hospital Militar de Maputo, às 9.00 horas. 

Que a sua alma descanse em paz.
8153

JOAQUIM ZACARIAS 
MATARUCA

FALECEU

Foi com grande pesar que a 

família Jane acompanhou o 

desaparecimento físico do seu ente queri-

do JOAQUIM ZACARIAS MATARUCA, ocor-

rido no dia 18/8/2021, em Maputo, vítima 

de doença. A família Jane irá manter vivo 

o legado que nos deixou.
8154

JOAQUIM ZACARIAS 
MATARUCA

FALECEU
O Conselho de Administração e Co-
missão Executiva do Banco Letshego, 
SA, comunicam com grande dor e consternação o desa-
parecimento 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, cujas 
cerimónias fúnebres se realizam amanhã, dia 21/8/2021, no 
Cemitério de Michafutene, pelas 11.00 horas, antecedidas 
de velório na capela do Hospital Militar de Maputo, pelas 
9.00 horas. À família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

9026

JOAQUIM ZACARIAS 
MATARUCA

FALECEU

A família Mataruca informa o de-

saparecimento físico do seu ente 

querido JOAQUIM ZACARIAS MATARUCA,  ocorri-

do no dia 18/8/2021,em Maputo, vítima de doença, 

cujas cerimónias fúnebres se realizam amanhã, dia 

21/8/2021, no Cemitério de Michafutene, pelas 11.00 

horas, antecedidas de velório na capela do Hospi-

tal Militar de Maputo de Maputo, pelas 9.00 horas 

Que a sua alma descance em paz.
8153

VICTOR ANTÓNIO 
MAVANGA

(4º ano de eterna saudade)

O homem que não perdoa está 
parado no tempo e no espaço. 
Este é um dos legados que dei-
xas para nós. Tua esposa Rosália Lumbela, fi-
lhos Nilton, Silvano e Ngazimune, netos Edwin 
e Barwin Victor, nora Cláudia, genro Portela, 
irmãos e toda família Mavanga e Lumbela, re-
cordamos-te com muitas saudades. Descanse 
em paz, marido, pai, avó, sogro e irmão.

9074

IVONE VIOLETA ANDRÉ 
SIBAMBO

FALECEU
A Direcção Geral da Empresa FARMAC, SA., Comité Sindical 
e colaboradores em geral comunicam com profunda mágoa 
e consternação o falecimento da sua colega IVONE VIOLETA 
ANDRÉ SIBAMBO, ocorrido no dia 14/8/2021, na cidade de Maputo, vítima de 
doença, cujo funeral se realizou no dia 16/8/2021, no Cemitério de Michafutene, 
Maputo. Neste momento de dor e consternação, endereçam à família enlutada 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

9056

JOAQUIM ZACARIAS 
MATARUCA

FALECEU
A família Diruai junta-se à família Mataruca e demais 
familiares para anunciar a perda prematura e irre-
parável do seu tio e amigo JOAQUIM MATARUCA, 
ocorrido no dia 18/8/2021, vítima de doença. Palavras nos faltam 
para exprinir tamanha dor. Paz à sua alma.

9078

JOAQUIM ZACARIAS 
MATARUCA

FALECEU
Antigos professores e alunos do Colégio Militar de Tocolo na 
Ilha de Moçambique manifestam o profundo pesar e conternação 
pelo desaparecimento físico do Coronel na Reserva, Comissário 
Político do Colégio Militar de Tocolo, JOAQUIM ZACARIAS MATARUCA, ocorri-
do no dia 18/8/2021, na cidade de Maputo, vítima de doença. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências.

9065

JOAQUIM ZACARIAS 
MATARUCA

FALECEU
Apesar da dor e lamentação indiscritível por esta perda irreparável, o seu 
legado permanecerá como nossa ponte de união e fonte de inspiração. 
Seus filhos, Tomásia, Aniceto, Amilton, Vânia, Maida e Letchero Ester 
comunicam com pesar o falecimento do seu pai, JOAQUIM ZACARIAS MATARUCA, ocorrido 
no dia 18/8/2021, cujo funeral se realiza no dia 21/8/2021, pelas 11.00 horas, no Cemitério de 
Michafutene, antecedido de velório na capela do Hospital Militar de Maputo, pelas 9.00 horas. 
Paz à sua alma.

8153

MARTA JOSSEFA MACUÁCUA
FALECEU

A Ministra da Cultura e Turismo, Vice-Ministro, a Secretária Permanente e os 
funcionários em geral lamentam com profunda mágoa e consternação o faleci-
mento da Sra. MARTA JOSSEFA MACUÁCUA, mãe da Sra. Nelí Elías Mucasse, 
chefe do Departamento Central Autónomo dos Recursos Humanos, ocorrido no 
dia 17/8/2021, no Hospital Rural de Chókwè, vítima de doença, cujo funeral se 
realizou dia 19/8/2021, no Cemitério do Posto Administrativo de Chilembene-Pro-
víncia de Gaza. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências.

8121

ETELVINA ROSA ALDEIAS 
CAEIRO AMORIM

FALECEU
Os trabalhadores da empresa União de Sucatas, Lda e a 
Gerência comunicam com profunda dor e consternação o 
falecimento da Sra.ETELVINA ROSA ALDEIAS CAEIRO AMO-
RIM, ocorrido no sábado, dia 14/8/2021, vítima de doença, cujas cerimónias 
fúnebres se realizam em data a anunciar oportunamente. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

9062

Acesse https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE

ALEXANDRE 
MANHIÇA

(30º DIA E AGRADECIMENTO)

A família Manhiça e os demais recordam a 
passagem dos 30 dias de ALEXANDRE MA-
NHIÇA que partiu para a glória do Senhor no dia 21/07/2021. A 
saudade é indescritível, mas o nosso consolo é a certeza que 
está na glória do Senhor. Mais, agradecem a todos que directa 
ou indirectamente os ampararam, neste momento de pesar.
Que Deus lhe conceda um eterno descanso.

9025
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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

FLAT tipo 1, na Avenida Maguiguana, no 
Bairro Central, próximo da Electricidade 
de Moçambique, vende-se. Contacto: 
84-4108706.

8837

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

APARTAMENTO T3, 3 casas de ban-
ho, sala com 2 ambientes e cozinha 
espaçosa, no B. Central “B”, Av. 24 
de Julho, elevador e estacionamento 
na cave, vende-se por 9 milhões, sem 
intermediários. Contacto: 83-3081616.

8710

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

VIVENDAS e flat à venda ou em arren-
damento, nos bairros da Matola-cidade, 
Hanhane, Tchumene, Fomento e Mato-
la-700, procura-se com muita urgência. 
Contacto: 84-5465381 ou 82-3955019, 
Imbondeiro Imobiliária.

9077

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA

1.º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITOS DE TOMÁS LAICE 
SIGAÚQUE, FLÁVIA ISAAC FRENGUE SIGAÚQUE E ELIAS DOS 

SANTOS TOMÁS SIGAÚQUECertifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezasseis de Agosto de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas noventa e nove a cem, do livro de notas para escrituras diversas número 163-D, deste Primeiro Cartório Notarial de Maputo, perante mim, RICARDO MORESSE, Conservador e Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de TOMÁS LAICE SIGAÚQUE, filho de Laice Sigaúque e de Helena Nguenha, FLÁVIA ISAAC FRENGUE SIGAÚQUE, filha de Isaac Jeconias Frengue e de Salomé António Zandamela Frengue e 
ELIAS DOS SANTOS TOMÁS SIGAÚQUE, menor, natural de Maputo, filho de Tomás Laice Sigaúque e de Flávia Isaac Frengue Sigaúque, natural de Maputo, todos falecidos no dia dezanove de Dezembro de dois mil e dez, no Hospital Rural de Chicuque, em Inhambane, com última residência habitual no Bairro da Polana-Cimento, na cidade de Maputo, não tendo deixado testamento nem qualquer outra disposição de sua última vontade, e sucede-lhes como única e universal herdeira de todos os seus bens móveis e imóveis, sua filha e irmã Wilma Saló Tomás Sigaúque, solteira, maior, natural de Maputo, onde reside.Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram a declarada herdeira ou com ela possam concorrer na sucessão à herança dos referidos 
TOMÁS LAICE SIGAÚQUE, FLÁVIA ISAAC FRENGUE SIGAÚQUE e ELIAS 
DOS SANTOS TOMÁS SIGAÚQUE.

Está conformeMaputo, aos 19 de Agosto de 2021
O Técnico(Ilegível) 9070

8967

N NECROLOGIA NNECROLOGIA  NNECROLOGIA  NNECROLOGIA  NNECROLOGIA  NNECROLOGIA  NNECROLOGIA  N

DIVERSOS

PRESTIG Tecno Services: Obras de 
reabilitação, acabamento de edifícios, 
residências, tecto-falso, alumínio, fai-
xadas, vidros, serrilharia, estruturas, 
elevadores, modernização, manunten-
ção, instalação eléctrica, grupo gera-
dores, climatização, redes eléctricas 
e projectos de engenharia. Contacto: 
84-5629713 ou 86-1320050.

6418

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E DE TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JOÃO LOURENÇO DE CASTROCertifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezassete de Agosto de dois mil e vinte e um, exarada de folhas quinze a folhas dezasseis verso, do livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e oitenta e um, traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante EVETE MÁRCIA AGOSTINHO MASSANGAIA, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de JOÃO LOURENÇO 
DE CASTRO, natural de Maputo, casado com Maria Judite Anastância Malate de 
Castro, sob o regime de bens supletivos, residente que foi no Bairro de Marracuene - Sede, província de Maputo.Que, ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e universais herdeiros de todos os seus bens e direitos, sua esposa Maria Judite Anastância
Malate de Castro, natural de Zavala e seus filhos: Karina Margarida de Castro
Madeira, natural de Maputo, casada com Carlos Nicolau Madeira, sob o regime de bens supletivos e Millvan Anastácio de Castro, solteiro, natural de Maputo, todos residentes em Maputo. Que não deixou testamento.Que não há com quem com eles concorra à sucessão.

Está conformeMaputo, aos 17 de Agosto de 2021
A Notária(Ilegível) 9063

ERNESTO ZAMBEZE 
QUIAMBA
FALECEU

A Direcção geral da LAM, o Comité Sindical e os trabalhadores 
em geral comunicam com mágoa o desaparecimento fisico do 
Sr. ERNESTO ZAMBEZE QUIAMBA, trabalhador reformado, 
ocorrido no dia 17/8/2021, no HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 20/8/2021, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido 
de velório na capela do HCM, pelas 9.00 horas. À família enlutada endereçam as 
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

9075

ODETE MANUEL 
CUMBA

(6 MESES DE ETERNA SAUDADE)

Passam hoje 180 dias que deixamos de ouvir a tua dócil 
voz e não nos conformamos com a tua partida. Amanhã 
iremos depositar flores na tua última morada às 9.00 horas. Seu querido 
esposo, filhos, noras, netos e demais familiares rezam a Deus para que 
lhe guarde em seu amor no resplendor da luz perpétua. Descanse em paz, 
nossa Super Mamã.

8149

JULIETA HUCUENE
(1928-2021)

FALECEU
Suas filhas Estrela, Olga, netas e demais família comunicam 
com pesar o falecimento de sua mãe, avó JULIETA HUCUE-
NE, ocorrido no dia 18/8/2021, cujo funeral se realiza hoje, dia 
20/8/2021, no Cemitério de Lhanguene, pelas 10.00 horas, antecedido de velório 
na sua residência na Matola-700, pelas 8.30 horas. . Paz à sua alma.

8156

JULIETA HUCUENE
(1928-2021)

FALECEU
Arsénio Mabote, Rosa, filhos e demais família comunicam com 
pesar e consternação o falecimento do seu ente querido JULIE-
TA HUCUENE, ocorrido no dia 18/8/2021, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 20/8/2021, no Cemitério de Lhanguene, pelas 10.00 horas,antecedido 
de velório na sua residência na Matola-700, pelas 8.30 horas. À famíla enlutada 
endereçam as mais sentidas condolências. Que Deus lhe dê o eterno o eterno.

8156

GASPAR ZIMBA
FALECEU

Seus netos Dércia Ema, Lucinda, Helena Rosa e bisneta 
Eva Moisés e respectivos maridos Armindo, António, 
Hermínio e Alcino e a família em geral comunicam com 
profunda dor o desaparecimento físico do seu avô e pai 
de criação GASPAR ZIMBA, ocorrido na terça-feira, dia 17/8/2021, vítima 
de doença, cujo velório e funeral terão lugar no sábado, dia 21/8/2021, 
pelas 8.00 horas e 10.00 horas, respectivamente em Moamba.

8131

NOÉMIA ELIJA CHUQUELA
FALECEU

Suas filhas Lurdes, Linda, Ániceta e LÍgia, netos Amilton, Me-
cildes, Katia, Salomão, Noel, Anderson, Keyton, Rooney, 
Gabriella, bisnetas e demais familiares comunicam com 
profunda mágoa a morte do seu ente querido NOÉMIA 
ELIJA CHUQUELA, ocorrida no dia 18/8/2021, em Maputo, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 20/8/2021, pelas 10.00 horas, no Cemitério 
de Lhanguene, antecedido de velório pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

8150

ALBERTO FERNANDO 
DJATE FRASCO

(BETO)

FALECEU
A família Frasco, sua esposa Vina, filhos Fernando, Isabel, Raimundo e 
Nataliana, genro, nora e demais familiares comunicam o falecimento do 
seu ente querido ALBERTO FERNANDO DJATE FRASCO (Beto), ocorrido no dia 17/8/2021, 
RSA, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 20/8/2021, no Cemitério de Lhan-
guene, pelas 11.00 horas, antecedido de velório na sua residência no bairro Tchumene 2, 
pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

8151

FRANCISCO ABEL 
PEQUENINO

(SABEL)

FALECEU
Sua esposa Cacilda, filhas Célia, Aida, Sónia, Luana, irmãos Maria, 
Inocêncio, Ricardo, genro Omar Abdul e demais familiares comunicam 
com profunda dor e consternação o desaparecimento físico do seu ente querido FRAN-
CISCO ABEL PEQUENINO (Sabel), ocorrido na noite do dia 18/8/2021, vítima de doença, 
em Maputo, cujo funeral se realiza hoje, dia 20/8/2021, pelas 10.00 horas, no Cemitério de 
Michafutene. Paz à sua alma.

8152

ALBERTO FERNANDO 
DJATE FRASCO

(BETINHO)

FALECEU
Gerson, Eunice Massinga e seu filho lamentam com profundo pesar o 
desaparecimento físico do seu grande amigo ALBERTO FERNANDO 
DJATE (Betinho) ocorrido no dia 17/8/2021, na RSA, vítima de doença, cujo funeral se 
realiza hoje, dia 20/8/2021, no Cemitério de Lhanguene, pelas 11.00 horas, antecedido 
de velório na sua residência no Bairro de Tchumene 2, pela 9.00horas. Paz à sua alma.

8151

ALBERTO FERNANDO 
DJATE FRASCO

FALECEU

Os trabalhadores da Safelock, LDA manisfestam o seu profundo 
pesar pelo falecimento do colega e Director ALBERTO FERNAN-
DO DJATE FRASCO, ocorrido no dia 17/8/2021, na RSA, vítima de doença, diante 
desta perda irreparávial a Saftock enderaça condolências a família enlutada e 
solidariadade a família e amigos. Paz à sua alma.

8155

NOMSA TOMÁS TIVANE 
XERINDA
FALECEU

Seu esposo Elton Constâncio Xerinda, famílias Xerinda 
e Tivane agradecem o apoio moral e material dos amigos 
vizinhos e Igreja Wasleyana prestados durante as ceri-
mónias o desaparecimento físico da sua esposa NOMSA TOMÁS TIVANE 
XERINDA, ocorrido no dia 17/7/2021, em Maputo. Paz à sua alma.

8146

NELSON DO ROSÁRIO 
SIBIA NHUMAIO

(6º MÊS DE ETERNA SAUDADE)

Sua esposa Júlia Nhumaio e filhos co-
municam a passagem do sexto mês da 
partida à casa do pai do seu ente querido NELSON DO RO-
SÁRIO SIBIA NHUMAIO, ocorrido no dia 18/8/2021. Neste 
momento de pesar e dor em que nunca será preenchido 
o vazio criado pela sua partida, sentimo-nos fortalecidos
pela palavra de Deus. Paz à sua alma.

9084

REPÚBLICA DE 
MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 
ESTADO NA CIDADE DE 

MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E 

TRABALHO
DEPARTAMENTO DE 

REGISTOS E NOTARIADO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA 

CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472 

– 1º andar

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO DE 
HUMBERTO HENRIQUE DE 

SOUSA COIMBRACertifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dez de Agosto de dois mil e vinte e um, exarada de folhas trinta e nove a folhas quarenta verso, do livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e oitenta, traço “D”, do Terceiro Cartório Notarial, perante Aldina 
Guilhermina Samuel Rututo 
Momade, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Humberto Henrique de 
Sousa Coimbra, solteiro, natural de Maputo, residente que foi nesta cidade, sendo filho de Francisco José Coimbra e de Emília Vitorina de Sousa Pinto.Que, ainda pela mesma escritura pública, foi declarado como único e universal herdeiro de todos os seus bens e direitos, seu filho Ivan 
Henrique Coimbra, divorciado, natural de Maputo, onde reside.Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram o declarado herdeiro ou com ele possam concorrer à sua sucessão.

Está conformeMaputo, aos dezasseis de Agosto de 2021
A Notária(Ilegível) 9055

ALBERTO BERNARDO UBISSE
FALECEU

A Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, o Vice-Ministro, Secretá-
rio Permanente, membros do Conselho Consultivo e os demais funcionários e 
Agentes do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano comunicam 
com profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr. ALBERTO BERNARDO 
UBISSE, funcionário deste Ministério, ocorrido no dia 3/8/2021, cujo funeral se 
realizou no dia 6/8/2021, no Cemitério de Eugénio, pelas 10.00 horas, antecedi-
do de velório na residência do malogrado, pelas 8.00 horas. À família enlutada 
endereçam os mais profundos sentimentos de pesar.
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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

“Palancas Negras” ainda sem verbas para prosseguirem com a sua preparação

O BENFICA venceu, na noite 
de quarta-feira, na Luz, o PSV, 
por 2-1, na primeira “mão” do 
play-off de acesso à Liga dos 
Campeões, e deu um passou 
importante para se qualificar 
para a fase de grupos.

Os “encarnados” abriram 
o marcador aos dez minu-
tos por intermédio de Rafa, e
mesmo antes do cair do pano
para o intervalo, o alemão
Weigl assinou o segundo
dos “encarnados”, aos 42.
Na segunda parte, Gakpo ain-
da relançou o jogo na Luz, ao

reduzir aos 51 minutos, mas 
o Benfica conseguiu segurar
a vantagem até ao apito final.
O jogo da segunda “mão”, a
realizar-se nos Países Baixos
(Holanda), está agendado para
a próxima terça-feira, às 21.00
horas. 

Noutras partidas ref-
erentes à primeira “mão” 
da pré-eliminatória para a 
Liga dos Campeões, o Young 
Boys venceu o Ferencvaros, 
por 3-2, apesar de ter joga-
do com menos um joga-
dor desde os 25 minutos 

(Silvan Hefti foi expulso). 
A equipa húngara até mar-
cou primeiro, por intermé-
dio de Franck Boli (aos 14 
minutos), mas Meschack 
Elia (aos 16), Vincent Sier-
ro (40) e Ulisses Garcia (65) 
foram os autores dos go-
los da reviravolta e, quase ao 
cair do pano, Boli (82 minu-
tos) fixou o resultado final. 
O Malmo, por sua vez, garantiu 
vantagem, na Suécia, frente ao 
Ludogorets (2-0), com golos 
de Veljko Birmancevic (aos 26) 
e Jo Inge Berget (61).

UM primeiro caso de Covid-19 
foi identificado na aldeia pa-
ralímpica, anunciou ontem a 
organização, cinco dias antes 
da abertura dos Jogos Paralím-
picos, quando o Japão enfrenta 
um aumento de infecções.

O doente faz parte do pes-
soal ligado aos Jogos e não re-
side no Japão, disseram os or-
ganizadores.

A organização registou, 
até agora, 74 casos ligados aos 
Jogos Paralímpicos, que se re-
alizam de 24 de Agosto a 5 de 
Setembro, principalmente en-
tre o pessoal que vive no Japão.

Seis outros casos foram as-
sinalados por colectividades 
locais que acolhem equipas 
paralímpicas antes do início 
dos Jogos.

Este é o primeiro caso co-
municado na aldeia paralímpi-
ca, que abriu na terça-feira.

Os organizadores dos Jogos 
Olímpicos, que terminaram 
em 8 de Agosto, afirmaram 
que conseguiram evitar um 
grande surto de Covid-19 no 
Japão, através de medidas sani-
tárias rigorosas, uma afirmação 
contestada por alguns peritos. 
Até à data, foram diagnostica-
dos 546 casos ligados aos Jogos 
Olímpicos.

O número de casos da 
covid-19, que tem vindo a au-
mentar no arquipélago, atingiu 
um novo máximo na quar-
ta-feira, com quase 24 mil in-
fecções em todo o país.

Perante esta nova vaga de 
infecções, na terça-feira, o 

A 
SELECÇÃO Nacional 
de futebol de praia 
perdeu, ontem, no 
jogo de estreia no 
M u n d i a l - R ú s s i a 

2021, diante da Espanha, 
por 8-4, em jogo da primeira 
jornada do Grupo “B”.

A derrota pesada deveu-
-se ao jogo bastante calcu-

lista dos espanhóis, actuais 
campeões europeus. 

No primeiro período,  o 
combinado nacional  até 
poderia ter-se adiantado no 

MUNDIAL DE FUTEBOL DE PRAIA-RÚSSIA 2021

Moçambique perde na estreia
marcador,  não fosse a falta 
de concentração na finali-
zação.  Nelson e Figo foram 
os primeiros a criar perigo. 
Na resposta , Antonio , pelo 
lado da Espanha, desferiu 
um remate fazendo a bola 
passar a escassos centíme-
tros do poste. A partida es-
tava aberta, e Moçambique 
reagiu com três jogadas que 
poderiam resultar em golo. 
Quem não esteve para meias 
medidas foi a Espanha que 
apontou três golos, saindo a 
vencer no primeiros 12 mi-
nutos, por 3-0. 

O segundo período co-
meçou praticamente com o 
quarto golo dos espanhóis no 
lance de bola parada. A partir 
daí, Nelson, o melhor joga-
dor do último CAN, começou 
a dar cartas e marcou dois 
golos. Foi o nosso melhor 
período. Os dois golos ba-
ralharam os espanhóis. Mo-
çambique chegou a ter uma 
desvantagem de dois golos, 
5-3,  e quando tudo indica-
va que estávamos a entrar 
nos carris, a Espanha sempre 
com remates bem colocados 
se agingantou. Sem Rachid 
em condições, Ussaca in-

sistia em Morreira, mas era 
o Nelson e Figo a puxar por
Moçambique. Foi dos pés de
Figo que a equipa nacional
fez o quarto golo. O jogo aca-
bara por terminar com clara
vitória da Espanha, por 8-4.

De referir que Moçambi-
que conquistou a simpatia 
do público russo, visto que 
boa parte dos espectado-
res presentes no complexo 
Olímpicos de Luzynik pu-
xou pelos comandados de 
Abineiro Ussaca.

FICHA TÉCNICA 
ÁRBITROS: Al Salehi 

(Omã), auxiliado por Car-
ballo Perez (El Salvador) e 
Aecio Fernandez (Uruguai). 
Quarto árbitro: Ebrahim Ak-
barpour (Irão).

MOÇAMBIQUE: Manuel 
Tivane, Ângelo Tomás, Ger-
son Chivale, Nelson e Antó-
nio.

Espanha: Dona,  Juan, 
David, Cintas, Llorenç, Chi-
ky, Antonio, Riduane, Fran 
Mejas, Pablo Perez, Javier 
Torres e Eduard.

DISCIPLINA: Vermelho 
para Gerson (Moçambique) e 
Antonio (Espanha).

LIGA DOS CAMPEÕES EUROPEUS

Benfica ganha vantagem

Rafa colocou o Benfica a vencer com um remate cruzado

Já há caso de Covid-19 na aldeia paralímpica

Governo japonês prolongou 
o estado de emergência, em
vigor desde Julho em parte do
Japão, até 12 de Setembro em 13 
prefeituras, incluindo Tóquio.

A Covid-19 provocou pelo 
menos 4.381.911 mortes em 

todo o mundo, entre mais de 
208,5 milhões de infecções 
pelo novo coronavírus regista-
das desde o início da pandemia, 
segundo o mais recente bal-
anço da agência France-Presse.

A doença respiratória é 

provocada pelo coronavírus 
SARS-CoV-2, detectado no fi-
nal de 2019 em Wuhan, cidade 
do centro da China, e actual-
mente com variantes identi-
ficadas no Reino Unido, Índia, 
África do Sul, Brasil e Peru.

QUALIFICAÇÃO AO MUNDIAL-2022

Angola sem
fundos para
estágio em
Portugal

A FEDERAÇÃO Angolana de Futebol está sem meios financeiros 
para cumprir um estágio em Portugal que visa preparar o duplo 
compromisso de apuramento ao “Mundial” do Qatar-2020, se-
gundo deu a conhecer o vice-presidente José Carlos Miguel, se-
gundo o jornal português “O Jogo”.

Na corrida ao Campeonato do Mundo, em 2022, a selecção an-
golana defronta, a 2 de Setembro, a congénere do Egipto, no Cairo, 
e uma semana depois a Líbia, em Luanda, em jogos do Grupo “F” 
da zona africana.

“Nós temos a previsão de concentrar a selecção em Portugal, no 
dia 29 de Agosto, porque o primeiro jogo será no Egipto, e os joga-
dores que o treinador pensa levar jogam na Europa e, do ponto de 
vista económico, fica mais barato seguirmos depois para o Egipto. 
Neste momento que vos falo não temos qualquer disponibilidade 
financeira para fazer face às despesas em Portugal”, afirmou o di-
rigente.

Os convocados da selecção angolana de futebol, orientada pelo 
português Pedro Gonçalves, para a dupla empreitada visando o 
Campeonato do Mundo em 2022, no Qatar, vão ser anunciados na 
segunda-feira, dia 23 de Agosto.

Acesse https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

O TREINADOR português do 
Ferroviário de Nampula, Nel-
son Santos, diz que há falta de 
reconhecimento pelo traba-
lho que está a desenvolver no 
Ferroviário de Nampula, em-
blema nortenho que, sob seu 
comando técnico, tem vindo 
a melhorar significativamente 
na tabela classificativa e tendo 
imposto, de permeio, a his-
tórica primeira derrota ao até 
então invicto ABB, por 0-1, na 
14ª jornada do Moçambola.

Segundo sustenta Nelson 
Santos, sob seu comando téc-
nico, o Ferroviário de Nampula 

está a jogar bom futebol, a ga-
nhar em casa e fora de portas, 
e a subir de forma galopante na 
tabela classificativa, lembran-
do que quando foi apontado 
como treinador, os “axinene” 
seguiam em penúltimo lugar 
com apenas quatro pontos, 
menos um que o Desportivo 
e mais um que a dupla Textá-
frica/Matchedje de Mocuba, 
equipas com as quais parti-
lhava a zona de despromoção. 
É que, em oito jogos até então 
disputados, os campeões na-
cionais de 2004 haviam con-
seguido apenas uma vitória 

e igual número de empates e 
perdido por seis vezes.

Mas desde que Nelson San-
tos pegou na equipa, o Ferro-
viário de Nampula ganhou por 
quatro vezes, empatou outras 
duas e perdeu outras tantas, 
ocupando neste momento o 
nono lugar com 18 pontos. Em 
24 pontos possíveis, a equipa 
ganhou 14, frutos de triunfos 
sobre o Matchedje de Mocuba 
(0-1), Ferroviário de Maputo 
(1-0), ABB (0-1) e Textáfrica 
de Chimoio (4-1) e dos empa-
tes ante, ambos fora de portas 
diante do Ferroviário de Naca-

O PRESIDENTE da Liga Mo-
çambicana de Futebol (LMF), 
Ananias Couana, disse ontem 
que a entidade que organiza o 
Moçambola esteve envolvida 
nos processos que levaram a Fe-
deração Moçambicana de Fute-
bol (FMF) a reduzir de 14 para 
12 o número de equipas que vão 
disputar o Moçambola-2022, 
realçando que as mesmas vi-
sam, acima de tudo, acautelar 
a sustentabilidade financeira do 
organismo que dirige e dos clu-
bes nele filiados.

Em declarações ao nosso 
Jornal, Ananias Couana vincou 
que, mais do que olhar para a 
questão competitiva que, na 
verdade, será afectada pela re-
dução do número das equipas 
que disputam o Moçambola, a 

prova está a sofrer devido a pro-
blemas financeiros por razões 
conjunturais, os quais atingem 
os clubes. 

Por isso, para Couana, a de-
cisão de reduzir o número de 
equipas no Moçambola, a par-
tir do próximo ano, vinha sen-
do discutida há várias meses e 
envolveu, para além da FMF, o 
Governo, por via da Secretaria 
de Estado de Desporto (SED).

“A redução do número de 
equipas alivia a carga financeira 
que os clubes e a LMF incorrem, 
ainda mais neste momento em 
que perdemos dois importantes 
patrocinadores, nomeadamen-
te a Cervejas de Moçambique e 
a Heineken. Quando pensamos 
no modelo de todos-contra-
-todos em duas voltas, sempre

L
IGA Desportiva-Des-
portivo de Maputo e 
Ferroviário de Nampula-
-Ferroviário de Lichinga
são os dois jogos que

corporizam esta tarde (14:30h) 
a abertura da 17ª jornada do 
Moçambola-2021, estando 
frente-a-frente quatro equipas 
sem muita margem de erro, 

tendo em conta as suas aspira-
ções na prova.

A Liga recebe o rival Des-
portivo, depois de um ciclo de 
maus resultado que fizeram a 
equipa cair para o oitavo lu-
gar na tabela, com 18 pontos. 
Frente aos “alvi-negros”, os 
“muçulmanos” são obrigados 
a ganhar, mas doutro lado está 

um aflito que não quer correr 
ainda mais riscos de descer.

Jogando em casa, a Liga é 
favorita perante um Desporti-
vo que se tem revelado irregu-
lar na prova. Os “alvi-negros” 
estão no incómodo 12º lugar, 
com 15 pontos.

Já em Nampula, o renascido 
Ferroviário local, agora sob a 

batuta de Nelson Santos, en-
frenta o sensacional homóni-
mo de Lichinga, num duelo 
que se antevê muito renhido 
no Estádio 25 de Junho. É difí-
cil se falar do favoritismo neste 
jogo que opõe duas equipas em 
ascensão na prova.

A ronda prossegue amanhã 
e domingo, sendo de destacar 

Há duelos em Maputo 
e Nampula esta tarde

Na primeira volta, Liga e Desportivo empataram sem golos na Machava

a visita da líder Black Bulls ao 
reduto do colosso Ferroviário 
de Maputo. Embate marcado 
para amanhã no Estádio da Ma-
chava, sendo aguardado com 
enorme expectativa. Aliás, o 
Ferroviário de Maputo é das 
poucas equipas que se pode ga-
bar de ter saído vivo de Tchu-
mene no meio de tantas vítimas 
dos “touros” naquele recinto, o 
que apimenta ainda mais o jogo 
de amanhã no Infulene.

Depois da saída de Daúdo 
Razak, os “locomotivas” co-
nheceram alguma estabilidade 
em termos de resultado, com 
uma vitória e um empate, en-
quanto os “touros” continuam 
imparáveis, liderando com 39 
pontos.

Ainda amanhã, a AD Vi-
lankulo recebe o Costa do Sol. 
Os dois conjuntos têm vindo a 
fazer um campeonato irregu-
lar, com muitos altos e baixos, 
sendo que amanhã precisam de 
vencer, sob o risco de se atrasa-
rem ainda mais na corrida pelos 
seus objectivos. Os “canari-
nhos” lutam pela revalidação 
do título, enquanto os “hidro-
carbonetos” se batem pelos 
cinco primeiros lugares.

No domingo, teremos a vi-
sita do Ferroviário de Nacala ao 
reduto da UD Songo, a recepção 
ao Textáfrica pelo Matchedje de 
Mocuba, num jogo de aflitos, 
e a deslocação do Ferroviário 
da Beira, segundo classificado, 
a Xinavane, para medir forças 
com o Incomáti.

Todos os jogos iniciam-se 
às 14:30 horas.

NELSON SANTOS, TÉCNICO DO FERROVIÁRIO DE NAMPULA

Falta reconhecimento do nosso trabalho
la (1-1) e Costa do Sol (0-0). As 
únicas derrotas, entretanto, 
foram diante da UD Songo e 
Desportivo de Maputo, res-
pectivamente fora de portas e 
em casa, pelo mesmo resulta-
do de 1-0.

“Eu quando apanhei esta 
equipa tinha quatro pontos, 
mas neste momento temos 
18 pontos e a meio da tabela. 
Acreditamos que podemos 
ganhar alguns pontos às equi-
pas que estão abaixo de nós na 
classificação, o que nos dará 
alento na luta pela manuten-
ção. Estamos a evoluir e nos 
últimos jogos temos demons-
trado a imagem que quere-
mos para o presente e futuro 
do Ferroviário de Nampula. 
Queremos uma equipa com 
raça, atitude e a disputar os 
três pontos, seja jogando em 
casa ou fora”, disse Nelson 
Santos, que, por isso, quer ver 
o seu trabalho reconhecido,
afastando-se a justificativa de
estar a pontuar com recurso a
anti-jogo.

“Fomos impor à Black 

Bulls a primeira derrota no 
campeonato e ouvimos que 
fizemos anti-jogo. Ganhámos 
em casa ao Textáfrica, por 4-1, 
num jogo que começou difícil 
para a nossa equipa e fomos 
empatar em casa do Costa do 
Sol, depois de termos apre-
sentado um excelente traba-
lho em termos defensivos. Por 
tudo isso, acho que não temos 
tido bons resultados por mero 
acaso. Esses resultados não 
resultam de anti-jogo e sorte. 
Gostaria que se desse mérito 
ao trabalho que temos feito e 
à qualidade dos jogadores”, 
disse o treinador que, em Mo-
çambique, antes do Ferroviá-
rio de Nampula, orientou o 
Costa do Sol e Ferroviário de 
Maputo.

Refira-se que esta tarde o 
Ferroviário de Nampula re-
cebe o seu homónimo de Li-
chinga e, antes da paragem 
do Moçambola por causa dos 
compromissos da Selecção 
Nacional, desloca-se ao Chi-
veve para medir forças com o 
Ferroviário da Beira. 

REDUÇÃO DO NÚMERO DE EQUIPAS

LMF esteve por detrás 
das decisões da FMF

Ananias Couana, presidente da LMF, diz que a instituição que dirige esteve por 
detrás das decisões da FMF

colocamos em cima da mesa a 
questão da sua sustentabilida-
de financeira”, precisou o pre-
sidente da LMF, para quem, no 
futuro, o Moçambola pode vol-
tar a ter até o anterior máximo 
de 16 equipas, desde que haja 
sustentabilidade financeira, 
quer da entidade organizadora, 
quer dos clubes participantes”, 
disse, para depois acrescentar 
que: “Havendo sustentabilida-
de financeira, podemos voltar a 
ter 14 ou até mesmo 16 clubes, o 
que é o desejo de todos, porque 
favorece a mais tempo de com-
petição, mais jornadas e abran-
gência territorial”.

Entretanto, sobre o me-
canismo administrativo que a 
FMF adoptou para a redução do 
número de equipas no Moçam-
bola, que passa pela realização 
de uma “Liguilha” entre os três 
últimos classificados que deve-
riam descer de divisão, para que 
o respectivo vencedor se man-
tenha no Campeonato Nacio-
nal, Couana diz que essa é uma
decisão do fórum das compe-
tências do órgão reitor do fute-
bol no país.

“O regulamento de compe-
tições deste Moçambola prevê 
a descida de três equipas. Em 
sentido oposto, sobem três 
equipas que nos seriam entre-
gues pela FMF, mas como não 
organizou os Campeonatos 
Provinciais e as “Poules” Regio-
nais optou por fazer uma “Li-
guilha” com os três últimos, em 
que o vencedor se mantenha no 
Moçambola, para que o próxi-
mo campeonato não tivesse 11 
equipas”, afirmou  o presidente 
da LMF.

Marrime regressa
aos ringues
O PUGILISTA profissional mo-
çambicano Bernardo Marrime, 
radicado no Reino Unido, re-
gressa aos ringues no próximo 
dia 25 de Setembro, segundo 
soube o nosso Jornal do pró-
prio atleta, que adiantou que os 
combates terão lugar no Bed-
ford Corner Exchanges.

Os combates da noite do 
retorno do boxe no Reino Uni-
do, que não aconteciam há 
mais de um ano devido à pan-
demia da Covid-19, vão contar 

com pugilistas locais e interna-
cionais, sendo que dentro em 
breve Marrime irá conhecer o 
seu adversário.

“Não vejo a hora de voltar 
a combater, mais de um ano 
depois. Estou feliz por poder 
fazer o que mais gosto e espero 
que seja uma noite em que eu 
consiga dar alegrias aos meus 
fãs. Convido a todos os que 
puderem vir ver o show. Daqui 
em diante continuarei a prepa-
rar-me para que as coisas me 

corram bem no dia 25. Faltam 
sensivelmente cinco semanas 
e vou trabalhando arduamente 
para uma melhor performan-
ce”, disse.

Refira-se que Marrime, 
também conhecido por King 
Cobra no mundo do boxe, pas-
sou de amador a profissional no 
ano passado, mas pouco depois 
dos primeiros combates, por 
sinal ganhos por si, as compe-
tições ficaram canceladas por 
força da eclosão da Covid-19.

King Cobra não vê a hora de subir ao ringue e fazer o que mais gosta

Pratique as 3 medidas de prevenção: use a 
máscara, lave as mãos com água e sabão com 
frequência ou use um desinfectante à 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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Familiares das vítimas 
do “Marikana”recebem 
indemnização 
O GOVERNO sul-africano disponibilizou 170 milhões de 
Rand para compensar às famílias dos 34 mineiros que per-
deram a vida no massacre de Marikana, na mina Lonmin em 
Rustenberg (província de Noroeste) em 16 de Agosto de 2012. 
O acto, protagonizado pelo Serviço de Polícia da África do 
Sul (SAPS), tem sido comparado ao de Sharpville de 1960, 
levado a cabo pelo então regime do “apartheid”. Segundo 
o procurador-geral sul-africano, Fhedzisani Pandelani, o
Executivo do país tem estado a negociar e a compensar as
famílias das vítimas, através de representantes legais.Res-
saltou ainda que cerca de 72 milhões de rands foram pagos
as famílias através da Clínica Jurídica Wits e do Instituto de
Direitos Socioeconómicos da África do Sul (SERI) por perda
de apoio.O incidente, que também causou 78 feridos graves,
ocorreu durante a observação de uma greve nacional no sec-
tor mineiro. (ANGOP)

Número de mortos
no sismo no Haiti
chega a 2000    
O SISMO de magnitude 7,2 na escala de Richter que abalou no 
sábado o Haiti fez pelo menos 2.189 mortos e 12.268 feridos, se-
gundo um novo balanço da protecção civil haitiana. A actuali-
zação da situação naquele país pela protecção civil aponta para 
mais 248 vítimas mortais do que no anterior balanço, de terça-
-feira, continuando pelo menos 332 pessoas desaparecidas. A
região mais afectada pelo sismo é o departamento do Sul, que
registou 1.832 mortos, segundo o último boletim da Protecção
Civil. Cerca de 53 mil casas terão sido destruídas, com mais de 77 
mil a terem sofrido vários danos.

Grupo terrorista reivindica 
oito ataques no Mali 
O GRUPO de Apoio ao Islão e Muçulmanos (JNIM), leal à Al-
-Qaida, reivindicou nove ataques contra a missão das Nações
Unidas no Mali (MINUSMA) entre 26 de Julho e 14 de Agosto
no norte do país. De acordo com um comunicado desta or-
ganização rebelde, citado pela Agência espanhola de notícias, 
Efe, os seus combatentes atacaram no passado 26 de Julho um 
veículo blindado da MINUSMA em Aguelhok, no noroeste do
país, com um artefacto explosivo, tendo matado oito pessoas.
No texto, o JNIM diz ainda que fez mais ataques com estes ar-
tefactos em Gao e Kidal, ambos no norte, e outros ataques em 
Aguelhok nos dias 5, 6, 9, 10 e 14 de Agosto. Estes ataques não
foram comunicados pela MINUSMA que, contactada pela Efe, 
não confirmou a veracidade destes ataques e sublinhou ape-
nas que todos os ataques que causam vítimas são comunica-
dos oficialmente.

Epidemia de cólera 
faz óbitos no Níger
UMA epidemia de cólera no Níger matou 35 das 845 pessoas 
sinalizadas em seis regiões do país, incluindo na capital, Nia-
mey, anunciou ontem o Ministério da Saúde. Em 9 de Agos-
to, o Ministério relatou 213 casos e 12 mortes em três regiões: 
Maradi, Zinder e Dosso, todas elas próximas da fronteira com 
a Nigéria, onde uma epidemia da doença ocorre há vários 
meses. Porém, a epidemia propagou-se para Niamey e para 
as regiões ocidentais de Tahoua e Tillabéri, noticiou ontem a 
Agência France-Presse. Na segunda-feira, o número total de 
casos tinha aumentado para 845 e o número de mortes para 
35, resultando numa taxa de letalidade de 4,2%, segundo os 
números publicados pela  Direção de Vigilância e Resposta a 
Epidemias do Ministério da Saúde do Níger. 

Ataque no Burkina Faso 
faz 47 mortos
QUARENTA e sete pessoas, incluindo 30 civis, 14 militares 
e três mercenários do exército, foram mortos num ataque a 
uma caravana militar que escoltava civis no norte do Burkina 
Faso, revelou o governo do país africano. “A caravana mista, 
composta por civis, elementos das Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS) e Voluntários para a Defesa da Pátria (VDP), foi 
alvo de um ataque terrorista a 25 quilómetros de Gorgadji 
(norte), durante o qual 30 civis, 14 soldados e 3 VDP foram 
mortos”, anunciou o Ministério da Comunicação do Burkina 
Faso. Embora não tenha havido qualquer reivindicação ime-
diata da responsabilidade pelo ataque no Burkina Faso, país 
que pertence à região do Sahel, há suspeitas de que seja uma 
acção levada a cabo por terroristas islâmicos, porque os mi-
litantes ligados à Al-Qaeda e ao grupo Estado Islâmico têm 
visado, cada vez mais, as forças de segurança daquele país 
da África Ocidental. A 9 de Agosto, pelo menos 12 militares 
foram mortos e oito ficaram feridos num ataque no noroeste 
do país, perto da fronteira com o Mali, o qual também se su-
peitou ser um ataque de “jihadistas”, segundo o Ministério 
da Comunicação. 

Registando a história de MoçambiqueRegistando a história de Moçambique

O CONSELHO Interino Afegão, 
criado face à fuga do Chefe de 
Estado, reuniu-se ontem com 
chefes talibãs para analisarem 
aspectos relacionados com o 
controlo e segurança no país 
durante a transição.  

O presidente do Conselho 
para a Reconciliação Nacional, 
Abdullah Abdullah, reuniu-se, 
durante a noite, na casa onde 
reside, com Khalil Al-Rahman 
Haqqani, destacado membro 
do grupo Haqqani, e com uma 
delegação das forças que to-
maram o poder no domingo.

A reunião foi tornada pú-
blica pelo próprio Abdullah 
Abdullah numa mensagem 
transmitida ontem pela rede 
social Twitter. 

No encontro estavam pre-
sentes o ex-Presidente Ha-
mid Karzai, o presidente do 
Senado, Fazal Hadi Muslimyar, 
e outras personalidades, refere 
a mesma mensagem acompa-
nhada de fotografias do encon-
tro que mostram duas dezenas 
de homens na reunião. 

“Os membros do conselho 
e os talibãs trocaram pontos 
de vista sobre a segurança dos 
cidadãos em Cabul e em todo 
o Afeganistão, a unidade e a
cooperação, tendo em vista
o futuro do país”, refere Ab-
dullah Abdullah. 

O presidente do Conselho 
para a Reconciliação Nacional 
enfatizou que a segurança co-
lectiva, das suas próprias vi-
das e propriedades devem ser 
questões prioritárias.

De acordo com o mesmo 
texto, Abdullah Abdullah in-
siste na defesa de um Afeganis-
tão independente e unificado 
baseado na justiça e na igual-
dade. 

As declarações de Ab-
dullah Abdullah são transmi-
tidas numa altura em que os 
líderes do Emirado Islâmico, 
proclamado no domingo em 
Cabul, se preparam para anun-
ciar a estrutura do novo Gover-
no.

Haqqani garantiu que os 
talibãs trabalham arduamente 

para garantir a segurança ade-
quada aos cidadãos de Cabul 
e pediu ajuda aos líderes po-
líticos e anciãos do país para 
garantirem a segurança das 
pessoas.

Com a rendição das forças 
afegãs e a entrada vitoriosa dos 
combatentes talibãs em Cabul, 
os confrontos reduziram-se 
significativamente, em quase 
todas as 34 províncias, desde 
domingo.

A segurança nas ruas da 
capital é exercida pelos talibãs, 
criando momentos de apreen-
são sobretudo junto das pes-
soas que querem abandonar o 
país.

Ontem, assinalou-se o dia 
da independência do Afega-
nistão que marca a derrota do 
Império Britânico no país, em 
1919, sendo que em algumas 
zonas do país grupos de cida-
dãos empunharam a bandeira 
tricolor contra as ordens dos 
talibãs que impuseram a ban-
deira branca do Emirado Islâ-
mico. (LUSA)

A LÍDER da maior segurado-
ra privada de saúde em África 
disse ontem que 80 por cento 
dos sul-africanos podem já ter 
sido infectados com Covid-19, 
tornando o país um dos mais 
atingidos pela pandemia a ní-
vel mundial.

“Se sabemos a taxa de mor-
talidade da Covid-19, podemos 
deduzir o nível provável de in-
fecções”, explicou a chefe da 
Discover Health, Emile Stipp, 
em declarações à agência de 
informação financeira Bloom-
berg, vincando que quatro em 
cada cinco sul-africanos po-
dem já ter sido infectados.

Os cálculos foram feitos 
com base na taxa de fatalidade 
e na do excesso de mortes face 
aos anos anteriores, quando 
comparadas com a média his-
tórica, que se considera dar 

uma imagem mais apurada do 
impacto da pandemia na con-
tabilização oficial dos óbitos.

A taxa de infecção entre 70 
a 80%, estimada por Stipp, é 
elevada pelos padrões globais e 
pode aproximar o país da imu-
nidade de grupo, que a Socie-
dade de Doenças Infecciosas 
dos Estados Unidos aponta 
para ser atingida entre 80 e os 
90% da população.

Ao contrário da maioria dos 
países mais ricos, que atingi-
ram taxas de vacinação acima 
de 50%, na África do Sul este 
valor está nos 7,1%.

De acordo com o Conselho 
de Pesquisa Médica da África 
do Sul, o excesso de mortes 
foi de 238.949 durante a pan-
demia, o que compara com 
o número oficial de mortes
atribuído à Covid-19, que é de

78.377, o que resulta numa taxa 
de mortalidade de 3%.

Numa apresentação fei-
ta a 13 de Maio, Stipp já tinha 
estimado que mais de 60% da 
população sul-africana tinha 
contraído o vírus, mas desde 
então reviu os dados.

Uma amostra de dadores 
de sangue feita entre Janeiro e 
Maio apontava para uma taxa 
de infecção nos 42,8%, ou seja, 
quase metade dos dadores de 
sangue no país apresentavam 
sinais de já terem contraído o 
SARS-CoV-2.

África registou  ontem mais 
43.146 casos de infecção pelo 
novo coronavírus, elevando o 
total para 7.388.784, que re-
sultaram em mais 862 óbitos, 
para 186.367 mortes, segundo 
os dados oficiais mais recentes. 
(LUSA)

A ORGANIZAÇÃO Mundial de Saúde (OMS) 
anunciou ontem que já registou 49 pessoas 
que estiveram em contacto com a jovem 
guineense que testou positivo para o vírus 
ébola em Abidjan, Costa do Marfim, não hav-
endo registo ainda de mais contágios.

“Já registámos 49 contactos no caminho e 
também nas famílias do ponto de partida, em 
Labé”, disse o especialista da OMS Georg-
es Kizerbo, referindo-se à viagem de 1.500 
quilómetros que a jovem da Guiné-Conacri 
fez para Abidjan num autocarro onde es-
tavam 70 pessoas.

No trajecto, foram feitas paragens em 
Duékoué e Guezabo, no Este do país, e tam-
bém na capital administrativa, Yamoussou-
kro, havendo registo de 33 pessoas que foram 
até Abidjan, estando as restantes espalhadas 
no interior deste país africano.

Na conferência de imprensa ontem em 
Abidjan, citada pela Agência France-Presse, 
o ministro da Saúde explicou as medidas que 
estão a ser tomadas para controlar o reapa-
recimento da ebola no país e vincou que já

foram feitos três testes a passageiros, e todos 
deram negativo.

A directora regional da OMS em Áfri-
ca, Matshidiso Moeti, já tinha elogiado a 
“notável solidariedade” entre os dois países 
e “reacção rápida” das autoridades da Costa 
do Marfim.

A Guiné, com a ajuda da OMS, entregou 
5.000 doses de vacina contra o ébola ao país 
vizinho dois dias após ter sido anunciado, 
em 14 de Agosto, que o vírus tinha sido de-
tectado na jovem infectada, e as vacinações 
começaram logo na segunda-feira na Costa 
do Marfim.

Juntamente com a Libéria e a Serra Leoa, 
a Guiné  Conacri foi duramente atingida de 
2013 a 2016 por uma epidemia de ébola que 
matou milhares de pessoas. 

Embora a Costa do Marfim partilhe fron-
teiras com a Guiné-Conacri e a Libéria, o país 
não tinha registado um caso confirmado de 
ébola desde 1994, quando um cientista foi 
infectado durante um surto em chimpanzés.
(LUSA)

OS cinco deputados suspensos do Partido Africa-
no para a Independência da Guiné e Cabo Verde 
(PAIGC) recusaram ontem renunciar aos seus 
mandatos de deputados da Guiné-Bissau.

“Não vamos renunciar ao mandato só pelo 
facto de votarmos o programa do governo da co-
ligação liderada por Nuno Gomes Nabian, porque 
a dinâmica parlamentar permite-nos fazer este 
exercício”, disse Luís de Jesus Leopoldo. 

O deputado falava em conferência de im-
prensa, para reagir à decisão do conselho nacio-
nal de jurisdição e fiscalização do PAIGC.  

O conselho nacional de jurisdição do PAIGC 
suspendeu a militância dos cinco deputados que 
votaram a favor do programa de governo, lide-
rado por Nuno Gomes Nabian, designadamente: 
Luís de Jesus Leopoldo, Braima Djaló, Saliu Em-
baló, Leopoldo da Silva e Mamadi Baldé, por um 
período de três anos. 

O PAIGC intimou também os cinco deputa-
dos a “apresentarem por escrito ao partido a sua 
renúncia ao mandato de deputados, num prazo 
não superior a sete dias úteis, a contar da sua no-
tificação”.            

Para o deputado Luís de Jesus Leopoldo, re-
nunciar ao mandato é como faltar ao respeito ao 
povo que votou nas urnas, salientando que em 
nenhuma circunstância vão renunciar ao man-
dato. 

O deputado disse que é momento de olhar 
para o país e para a população, que não pode ser 
vítima de “uma guerra de um pequeno grupo 
que acham que são donos do país”.

“Entendemos que no quadro do exercício 
democrático devíamos tomar parte da sessão” 
explicou o deputado, afirmando que os estatutos 
e regulamento disciplinar do PAIGC não se so-
brepõe à Constituição da República e muito me-
nos aos estatutos dos deputados ou ao regimento 
da Assembleia Nacional Popular.

Ao votarem o programa de Governo liderado 
por Nuno Gomes Nabiam, os cinco deputados 
garantiram a maioria parlamentar ao Movimento 
para a Alternância Democrática (Madem-G15), 
Partido de Renovação Social (PRS) e à Assembleia 
do Povo Unido – Partido Democrático da Guiné-
-Bissau (APU-PDGB), que formam o actual Exe-
cutivo em funções no país. (LUSA) 

A 
O R G A N I Z A Ç Ã O 
Mundial de Saúde 
(OMS) apelou ontem 
à farmacêutica John-
son & Johnson para 

deixar de enviar as vacinas 
contra a Covid-19 que produz 
na África do Sul para países ri-
cos, alertando para a escassez 
de vacinas em África. 

“Instamos a J&J a dar prio-
ridade urgente à distribuição 
de vacinas em África antes 
de pensar em fornecer países 
ricos que já têm doses sufi-
cientes”, disse o director da 
OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, em conferência de 
imprensa.

O director-geral da OMS, 
citado pela agência noticio-
sa Efe, pediu também à far-
macêutica suíça Roche para 
partilhar a sua tecnologia e 
informações relacionadas com 
o fármaco “tocilizumab”, que

OMS apela que não se exporte 
vacinas produzidas em África

As vacinas da J&J são também produzidas em África. 

a agência das Nações Unidas 
recomendou em Junho para o 
tratamento de casos graves de 
Covid-19.

“Pedimos que este medi-
camento seja distribuído de 
forma equitativa”, sublinhou 
Ghebreyesus.

O responsável da organiza-
ção queixou-se da falta de va-
cinas nos países pobres, apesar 
dos apelos da OMS. 

“Actualmente, apenas 10 
países administraram 75 por 
cento de todas as vacinas e os 
países de rendimentos baixos 
apenas vacinaram 2 por cento 
da sua população”, apontou o 
etíope, que reiterou o apelo da 
OMS para que os países que es-
tão a propor uma terceira dose 
da vacina apoiem os que ainda 
nem terminaram a vacinação 
dos trabalhadores de saúde e 
dos grupos de risco.  (LUSA)

ÁFRICA DO SUL PARA ANALISAR SEGURANÇA E FUTURO DO PAÍS

Nível de infecção por 
Covid-19 situa-se
nos 80 por cento

Antigos líderes afegãos 
reúne-se com chefes talibãs 

GUINÉ-BISSAU  

Deputados suspensos do PAIGC
recusam renunciar ao mandato

OMS regista mais de 40 
contactos com jovem 
infectada com ébola

A pandemia não acabou. Todos podemos 
apanhar a Covid-19, não importa a idade, a 

raça e principalmente onde vivemos.   
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