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Os secadores de mãos não são eficazes para matar o novo coronavírus. 
Para se proteger do novo coronavírus, você deve lavar as mãos frequen-
temente com  solução de álcool ou sabão. Uma vez limpas, pode secar as 
suas mãos usando toalha de papel ou um secador de ar quente.

Registando a história de MoçambiqueRegistando a história de Moçambique

PUBLICIDADE

PELO menos 10 mil contadores de água 
do sistema pré-pago serão, ainda este 
ano, instalados em diversas cidades 
e vilas do país, num esforço visando 
melhorar o desempenho operacional 
do sector.  Do total de dispositivos de 
controlo de consumo de água, cinco 
mil serão montados na área do Grande 
Maputo, que compreende as cidades 
de Maputo e Matola, e as vilas de Boa-
ne e Marracuene. Segundo o director 
dos Serviços Centrais de Planificação e 
Desenvolvimento no Fundo de Investi-
mento e Património do Abastecimen-
to  de Água (FIPAG), a outra metade 
dos contadores será colocada noutros 
pontos do país. Stélio Chire, que fala-
va ao “Notícias”, disse que a troca de 
contadores visa essencialmente conter 
as perdas comerciais derivadas da não 
facturação e/ou pagamento, bem como 
recuperar o valor em dívida, uma vez 
que o FIPAG irá abate-lo, à medida que 

o consumidor for pagando pela água
que pretender consumir. O avanço para
a mudança gradual do sistema de paga-
mento da água da rede pública segue-se 
à fase-piloto implementada entre 2019
e 2020, período em que foram coloca-
dos pouco mais de seis mil contadores
em 13 cidades do país. Cerca de 16 mil
dos pouco mais de 510 mil clientes do
FIPAG poderão estar já no sistema pré-
-pago até ao final do presente ano ou
início do próximo, número que irá,
paulatinamente, aumentar à medida
que se avançar na substituição dos dis-
positivos. Paralelamente a este traba-
lho, o FIPAG está a avaliar a fase-piloto
para tirar algumas lições que poderão
determinar o sucesso do projecto.

Na semana passada, o Ministro das 
Obras Públicas, Habitação e Recursos 
Hídrico, João Machatine, recomendou a 
aceleração da montagem dos contado-
res pré-pago.

O 
PRESIDENTE da Re-
pública defendeu que 
a sobrevivência co-
lectiva dependerá da 
mobilização rápida e 

coordenada de intervenções e 
de ferramentas de sensibiliza-
ção a fim de reforçar a resiliên-
cia das comunidades.

Filipe Jacinto Nyusi falava 
ontem em Nacala, província de 
Nampula, no lançamento do 
Centro de Operações Humani-
tárias e de Emergência (COHE) 
da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral 
(SADC), num acto que contou 
com a presença do seu homó-
logo do Botswana, Mokgweetsi 
Masisi.

Na ocasião, Nyusi afirmou 
que as mudanças estruturais 
exigem acções efectivas se a re-
gião quiser preparar-se para os 
futuros eventos climáticos.

COHE é uma entidade loca-
lizada na cidade de Nacala, com 
a responsabilidade de coorde-
nar actividades de recupera-
ção rápida e de mobilização de 
equipas técnicas para dar res-
posta à ocorrência de ciclones, 
cheias, secas e outro tipo de de-
sastres na região.

Na ocasião, o Presidente 
Nyusi explicou que quando 
Moçambique assumiu a pre-
sidência da organização regio-
nal, a  decisão de se implan-
tar o COHE foi definida como 

JÁ circula no país a variante Delta (estirpe indiana) do novo 
coronavírus, segundo confirmou ontem, na cidade de Ma-
puto, o Ministro da Saúde, Armindo Tiago. 

O titular da Saúde explicou que o primeiro caso desta 
variante do vírus, responsável pela Covid-19, foi detectado 
em Tete, uma das regiões do país que nas últimas semanas 
regista aumento progressivo de novos episódios da doença, 
à semelhança da província de Maputo e a capital.

“A situação na província de Tete é deveras preocupan-
te. É nesta província, onde também detectámos o primeiro 
caso da variante Delta que é mais transmissível de acordo 
com a experiência dos outros países. A província de Tete 
caminha a passos largos para uma situação de transmissão 
grave e disseminada a nível da comunidade”, alertou Ar-
mindo Tiago.

Dada a actual tendência crescente de casos da Covid-19 
no país, após a trégua que se seguiu ao pico da segunda 
vaga, o ministro reiterou o apelo para o cumprimento das 
medidas de prevenção e combate à doença que já matou 
mais de 848 pessoas no território nacional.  Falando na 
sessão de abertura da Reunião Nacional sobre Sistemas de 
Informação em Saúde (SIS), Tiago anotou que o sector vem 
registando progressos na colecta e transmissão de dados 
úteis para a planificação e tomada de decisão.  Referiu-se à 
aprovação, recentemente, da Política de SIS - instrumento 
que regula os mecanismos e meios associados à criação, ar-
mazenamento, processamento, disseminação e destruição 
de informação, assim como a conclusão do Plano Estra-
tégico do SIS (2021-2025) que vai orientar as acções nesta 
área.   Reconheceu que, apesar dos avanços, prevalecem 
desafios que condicionam a capacidade de informar e o 
modo de tomada de decisão a todos os níveis, que resul-
tam da não unicidade do SIS. Entretanto, já na conferência 
de imprensa habitual para a actualização dos dados sobre 
a Covid-19, a directora nacional adjunta de Saúde Públi-
ca, Benigna Matsinhe, disse que o diagnóstico, nas últimas 
duas semanas, aponta para 1463 casos da Covid-19, o que 
representa uma evolução de 179 por cento em comparação 
com as duas semanas anteriores. Benigna Matsinhe reitera 
que o cenário é preocupante porque pode conduzir rapida-
mente o país a uma terceira vaga, com consequências ainda 
maiores que as da segunda, cujo pico ocorreu nos meses de 
Janeiro e Fevereiro. Na ocasião, anunciou mais 70 casos da 
Covid-19, com a cidade e província de Maputo a concen-
trarem o maior índice de infectados. O número de inter-
nados por complicações ligadas à doença atingiu 43, com a 
admissão de 21 pacientes entre domingo e ontem, enquan-
to cinco pessoas receberam alta hospitalar, devendo seguir 
o tratamento em isolamento. O país tem um cumulativo de
848 vítimas mortais e número de casos activos fixou-se em
1484, com a declaração de 192 curados.

A COMISSÃO de inquérito criada para 
averiguar alegados casos de exploração 
sexual de reclusas no Estabelecimento 
Penitenciário Especial para Mulheres 
de Maputo, antiga Cadeia Feminina de 
Ndlavela, deve apresentar o seu relató-
rio até ao dia 7 de Julho.

A informação foi avançada ontem 
por Sinai Nhatitima, presidente desta 
equipa de trabalho, composta por dez 
membros de diferentes instituições 
públicas e privadas ligadas ao ramo da 
justiça no país. Na apresentação da co-
missão, Sinai Nhatitima disse à impren-
sa que o seu trabalho irá decorrer nos 
dias normais de expediente, daí que a 
contagem dos 15 dias estabelecidos para 
esta missão, com efeitos a partir do dia 
16 de Junho corrente, se prolongarem 
até 7 de Julho.

Para além de Nhatitima, Juiz Con-
selheiro Jubilado do Tribunal Admi-
nistrativo (presidente), a Comissão de 
inquérito integra Justino Tonela (vice-

-presidente); Elisa Samuel Boerkamp;
Jorge Rogério Nicolau Ferreira e José
Roberto Cumbane, estes quatro últimos 
representantes do Ministério da Justiça, 
Assuntos Constitucionais e Religiosos.

Fazem ainda parte da comissão Raul 
Afonso, do Serviço Nacional de Investi-
gação Criminal (SERNIC); Rosa Silveira 
Costley White, da Comissão Nacional 
dos Direitos Humanos; Firoza Zacarias, 
da Ordem dos Advogados de Moçam-
bique; Eulália Teresa Ofumane, da As-
sociação Moçambicana das Mulheres de 
Carreira Jurídica e Maria Sabata da Graça 
Júlio, representante da Igreja Anglicana.

Esta equipa de trabalho tem o man-
dato de investigar e apurar as alegações 
divulgadas pelo Centro de Integridade 
Pública (CPI), envolvendo agentes da 
guarda penitenciária no alegado esque-
ma de exploração sexual de reclusas da 
antiga cadeia feminina. 

Na denúncia, o CIP indica, entre 
outros aspectos, que cada reclusa en-

tregue a um “cliente”, os guardas rece-
biam valores monetários que variam de 
três mil a trinta mil meticais. Refere que 
as reclusas usadas na rede de prostitui-
ção gozam de tratamento privilegiado 
na cadeia e as que se recusavam a ade-
rir à rede eram seviciadas, acabando a 
maioria por ceder. Caso se confirmem 
os factos, a equipa vai proceder o ma-
peamento do fenómeno no estabele-
cimento penitenciário, apurar os res-
ponsáveis pela exploração sexual das 
reclusas, bem como propor soluções e 
alternativas capazes de humanizar o sis-
tema penitenciário em geral e reforçar, 
em particular, a protecção, segurança 
e promoção dos direitos das mulheres 
em conflito com a lei. A comissão vai 
apresentar recomendações sobre me-
didas a tomar, designadamente no que 
respeita à organização e funcionamento 
dos serviços penitenciários e a forma de 
relacionamento com as organizações da 
sociedade civil.

SAÚDE MAIS PREOCUPADA

Variante 
indiana 
detectada 
no país

CENTRO DE OPERAÇÕES E EMERGÊNCIA DA SADC

PR defende acções rápidas
para sobrevivência colectiva

se deveu ao facto de a região 
reunir condições necessárias, 
como a localização numa zona 
alta e não propensa às cheias, 
bem como infra-estruturas 
aeroportuárias para aterragem 
de aviões de carga de grande 
porte. Possui igualmente um 
porto internacional de águas 
profundas para a atracagem de 
navios de grande calado sem 
precisar de dragagem. 

“Nacala garante o acesso 
à região Austral e ao mundo 
com grande flexibilidade, para 
além de se situar numa zona 
segura por causa da presença 
de unidade militar capaz de 
dar o seu contributo em mis-
sões humanitárias”, disse.

Por seu turno, o Presidente 
da República do Botswana e da 
Troika da SADC, Mokgweetsi 
Masisi, apelou aos Estados-
-membros da comunidade
para abraçarem a iniciativa
que dignifica toda a região,
para além de aumentar a capa-
cidade de resiliência face aos
problemas ambientais como
ciclones, vendavais, chuvas
excessivas até irregulares.

Ainda ontem, os dois es-
tadistas visitaram as obras 
de reabilitação e moderni-
zação do Porto de Nacala, 
uma infra-estrutura que 
manuseia, anualmente, 
mais de três mil toneladas 
de carga diversa.

urgente, dada a magnitude 
do impacto humanitário das 
crises no país. Explicou que os 
efeitos das mudanças climáti-
cas em Moçambique resulta-
ram em perdas estimadas em 
mais de 150 milhões de dólares 

norte-americanos, nas últi-
mas duas décadas.

“O ciclone tropical Idai, 
registado em 2019, foi classifi-
cado como a pior tempestade 
tropical que atingiu a região 
da SADC desde a sua história, 

tendo afectado três Estados-
-membros, nomeadamente
Malawi, Moçambique e Zim-
babwe”, disse.

Nyusi lembrou que, com 
impacto do ciclone Idai nos 
três países, houve o registo 

de  800 mortes, 2500 pessoas 
feridas e perto de três milhões 
afectadas.

Em relação à escolha de 
Nacala para acolher os escri-
tórios do COHE, o Chefe do 
Estado disse que a mesma 

Presidente Nyusi e o seu homólogo de Botswana, Mokgweetsi Masisi, no lançamento do do COHE, em Nacala

ALEGADA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE RECLUSAS

Resultados do inquérito
conhecidos a 7 de Julho

CONSUMO DE ÁGUA
Retoma instalação 
de contadores 
pré-pago

Nyusi abre Fórum de
Negócios do bloco regional

O PRESIDENTE da República e em exercício da SADC, Filipe Jacinto Nyu-
si, procede esta manhã em Maputo, à abertura do Fórum de Negócios da 
bloco regional. O evento, uma iniciativa conjunta da SADC e do Governo 
moçambicano, serve como  plataforma corporativa integrada de diálogo e 
promoção económica competitiva e empresarial da organização. Antes do 
fórum, Nyusi visitará a Expo Internacional da SADC destinada à exibição do 
potencial de cada Estado-membro, assim como impulsionar o ecossistema 
empresarial regional, essencialmente nas áreas estratégicas como industria-
lização, investimentos, sustentabilidade e ambiente de negócios. A cerimó-
nia de abertura contará com a presença do Presidente da República do Bo-
tswana e em exercício do Órgão de cooperação nas áreas de política, defesa 
e segurança da organização, Mokgweetsi Masisi, como convidado de honra.

Jornalista do “Notícias” 
ganha prémio

JONAS Wazir jornalista do “Notícias”, afecto à Delegação 
de Pemba, em Cabo Delgado, é o grande vencedor da se-
gunda edição do prémio CDM-Ambiente para jornalistas, 
que visa promover o interesse pela cobertura de assuntos 
sobre a conservação do ambiente. Wazir concorreu ao 
prémio com uma reportagem sobre as comunidades do 
Parque Nacional das Quirimbas, que ganharam a cons-
ciência de conservação de recursos marinhos. O jornalista 
obteve maior pontuação na categoria de imprensa escrita. 
Para a rádio e televisão venceram os jornalistas Horácio 
Romão e Abdul Remane, respectivamente. 

Lentidão nas obras
do Nó de Tchumene 
provoca impaciência

Comandante Pacho realiza 
último voo na LAM

Fundo da Paz deve abranger 
mais combatentes
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II CONFERÊNCIA CIENTÍFICA SOBRE COVID-19

Em busca de respostas 
baseadas em evidências

A 
EVOLUÇÃO da Co-
vid-19 tem sido 
e continua a ser 
marcada pela in-
certeza, no país, 

levando as autoridades da 
Saúde a privilegiarem o 
uso da evidência científi-
ca como instrumento para 
orientar a resposta nacio-

nal. Neste contexto, o Mi-
nistério da Saúde (MISAU) 
tem realizado várias acções 
estratégicas que demons-
tram a importância que o 

sector atribui à evidência 
e discussão científica no 
âmbito da Covid-19, com 
destaque para a adopção 
de indicadores científicos 

objectivos para monitorar 
a epidemia e a prontidão 
do sistema de saúde ante a 
crise. Em paralelo, o sec-
tor tem vindo a promover a 
apresentação e a discussão 
de resultados de investiga-
ção científica sobre a doen-
ça no país. Entre os dias 16 
e 17 de Junho corrente o 
Instituto Nacional de Saú-
de realizou a II Conferência 
Científica sobre a matéria, 
que serviu para a partilha 
dos resultados da investi-
gação sobre a pandemia e 
reflectir sobre as perspec-
tivas da era pós-pandemia. 
No evento, realizado em 
parceria com a Sociedade 
do Notícias, SA, a Televisão 
de Moçambique e Rádio 
Moçambique, que se têm 
destacado na partilha de 
informação sobre a evolu-
ção da pandemia e promo-
ção da reflexão sobre boas 
práticas, pesquisadores e 
académicos falaram de al-
guns constrangimentos na 
luta contra o novo coro-
navírus e apontaram vias 
que ajudem na solução não 
apenas da actual pandemia 
como também de futuras 
crises sanitárias. 

CARLA BRAGA, DOCENTE

Investir no acesso 
à água e transporte
A PREVENÇÃO de doenças 
não deve ser baseada na mo-
nitoria das atitudes compor-
tamentais, sendo necessário 
um investimento em questões 
sistémicas, como o transporte 
público, o acesso à água e in-
fra-estruturas de saúde.

Esta é a posição da docente 
e membro da Comissão Téc-
nico-Científica da Covid-19, 
Carla Braga, que defende uma 
aposta na melhoria das condi-
ções de transporte como um 
dos mecanismos para redu-
zir os focos de infecção pela 

doença viral.
Segundo Braga, a Covid-19 

evidenciou as desigualdades 
no acesso aos cuidados de 
saúde e exposição ao vírus, 
a interdependência entre os 
países e a importância de me-
canismos multilaterais como a 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS).

“Acentuaram-se as desi-
gualdades entre os ricos e po-
bres e a distribuição desigual 
do risco de contrair o vírus e 
acesso aos cuidados de saúde a 
todos os níveis”, destacou.

Apontou para o surgimen-
to de novos valores, tendo 
destacado a solidariedade e 
gratidão aos trabalhadores da 
Saúde. Houve ainda, segun-
do a docente, estigmatização 
dos profissionais da saúde por 
medo de contágio pela doen-
ça.

Para Braga, a pandemia 
veio demonstrar a importân-
cia clara dos trabalhadores da 
saúde, que arriscam as suas 
vidas para cuidar dos pacien-
tes internados nos centros de 
tratamento da Covid-19.

LEONARDO CHAVANA, DA ORMM

Investir nos cuidados 
primários de saúde
O GOVERNO deve investir 
nos cuidados primários para 
preparar o Sistema Nacional 
de Saúde para enfrentar cri-
ses sanitárias como a gerada 
pela Covid-19, defende o 
representante da Ordem dos 
Médicos de Moçambique 
(OrMM), Leonardo Chava-
na.

Segundo Chavana, a 
pandemia mostrou que o 
país não dispõe de recursos 
humanos para fazer face a 
uma série de ameaças no 
sistema de saúde e os traba-
lhadores do sector também 
são parte da sociedade e são 
afectados pela doença.

“É por isso que começá-
mos a ver médicos, enfer-
meiros e serventes a mor-
rerem devido a pandemia. 
Por outro lado, os profissio-
nais de saúde sofrem, para 
além da exaustão física, uma 
exaustão mental, em que 
não podem enfrentar esta 
crise sem apoio psicosso-
cial”, afirmou.

Para Leonardo Chavana, 
a doença trouxe uma clari-
ficação de áreas que devem 
ser tomadas como priori-
tárias bem como a necessi-

dade de acelerar a formação 
de profissionais, a capacita-
ção do sistema para reagir 
a tempo a ameaças e crises 
desta natureza.

“Devemos avançar para 
o futuro com a clara cons-
ciência de que a saúde não é 
um gasto. Hoje é notável que 
investir neste sector tem um 

retorno importante”, sa-
lientou.

Ao nível global, segun-
do Chavana, não havia ne-
nhum sistema de saúde que 
estivesse preparado para 
enfrentar uma crise da di-
mensão que foi a Covid-19 
e foram notáveis os diversos 
efeitos da doença nestes sis-

temas. 
“Quando falamos de 

sistemas de saúde devemos 
olhar para a prestação dos 
serviços, os recursos huma-
nos, financiamento, siste-
mas de informação, lideran-
ça e governação e acesso aos 
medicamentos e vacinas”, 
afirmou.

FERNANDO LICHUCHA, DA FACULDADE DE ECONOMIA DA UEM

Redução do consumo com 
impacto nas PME
O PAÍS continuará a assistir a 
uma redução do consumo via 
diminuição do rendimento la-
boral, na fase pós-pandemia da 
Covid-19, facto que pode pre-
judicar as pequenas e médias 
empresas (PME), que garantem 
a resiliência da economia.

O alerta é do economista e 
director da Faculdade de Eco-
nomia da Universidade Eduar-
do Mondlane, Fernando Lichu-
cha, realçando que o consumo 
das famílias baixou entre 7,1 e 
14,1% no ano passado.

Por outro lado, a desigual-
dade associada à pobreza au-
mentou de 4,3 a 9,9% e dois 
milhões de pessoas podem ter 
caído na situação de pobreza 
em consequência da crise cau-
sada pela Covid-19.

Segundo Lichucha, o país 

assistiu a uma queda do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) e au-
mento do desemprego devido 
ao efeito da pandemia em sec-
tores estratégicos da econo-

mia.
Revelou que o turismo, as 

actividades que facilitam a tro-
ca de bens e serviços e o sector 
extractivo são as áreas mais 

FRANCISCO NOA, DOCENTE DA FACULDADE DE LETRAS DA UEM

A incerteza tornou-se dominatnte
A COVID-19 agravou algumas situa-
ções que se assistiam no país, com 
destaque para a incomunicabilidade, 
a insensibilidade, o isolamento, esta-
dos depressivos, ansiedade, angústia, 
desorientação e a relação com a vida e 
o futuro baseado na incerteza.

O docente da Faculdade de Letras
da Universidade Eduardo Mondlane, 
Francisco Noa, destaca que nunca 
a incerteza se tornou tão dominan-
te nas nossas vidas, associado ainda 
aos prejuízos económico-financeiros 
com o aumento dos níveis de pobre-
za.

Falando sobre a emergência da 
pandemia e a estruturação de socie-
dades novas ou renovadas, realçou 

que com a nova realidade a forma de 
ser e estar vai ganhando novas sim-
bologias e re-significação que marca-
rão gerações.

“Há dois anos se alguém usasse 
uma máscara era motivo de inquie-
tação. O uso da cotovelada tinha um 
carácter negativo e hoje é quase um 
acto de amor. Todos estes processos 
vão ganhando novos significados, 
dadas as circunstâncias em que vive-
mos, e vieram para ficar”, afirmou

Referiu que a Covid-19 criou mar-
cas profundas e deixou sequelas fí-
sicas, psicológicas e emocionais na 
sociedade.

Segundo Noa, assiste-se a uma 
nova forma de lidar com o luto, que 

veio romper com tradições multisse-
culares. 

“A interrupção de todos estes ri-
tuais festivos ou de luto, religiosos, 
tem estado a provocar uma grande 
perturbação do ponto de vista psi-
cológica e emocional porque vêm de 
uma tradição multissecular”, acres-
centou.

Destacou ainda o agravamento de 
quadros clínicos devido à depressão, 
a angústia e incertezas, marcadas 
também pelos lutos constantes se-
meados pela Covid-19 e as mudanças 
nos hábitos e tradições moçambica-
nas. Referiu-se também ao que cha-
mou de omnipresença que a saúde 
ganhou na vida das pessoas.

Alta mobilidade condiciona 
o distanciamento físico
UM estudo partilhado no 
contexto da II Conferência 
Científica sobre a Covid-19 
revela que mais de 60% da 
população moçambicana 
esteve exposta à movimen-
tação  desde a eclosão desta 
crise sanitária no país, em 
Março de 2020.

O trabalho, feito em 
contextos urbanos, como 
principais focos da epide-
mia, incidiu mais na po-
pulação masculina por, 
segundo Sérgio Chicumbe, 
do INS, estar mais ligada à 
economia dos transportes e 
informal.

Paralelamente à mo-
bilidade, outro factor que 
mereceu estudo dos pes-
quisadores no contexto da 
avaliação do cumprimento 
das medidas de prevenção 
é a resistência na adopção 
destas por parte da socie-
dade.

Mónica Frederico, da 
UEM, considera como fac-
tores concorrentes a for-

ma como as cidades estão 
estruturadas e o exercício 
das actividades económi-
cas. “Temos, por exemplo, 
assentamentos desorde-
nados que não permitem 
a livre circulação e sobre 
essas áreas há um forte de-
senvolvimento da activida-
de comercia,l que é na sua 
maioria informal, para além 
da venda ocasional que de-
mandam a movimentação 
de pessoas de um lugar para 
o outro”, disse.

A pesquisadora adianta
que é nestas circunstân-
cias que ocorre a deficiente 
prática do distanciamento 
físico entre as pessoas, uma 
das recomendações para 
evitar a propagação do ví-
rus. Paralelamente, evoca o 
problema da fraca disponi-
bilidade de meios de trans-
portes que as pessoas usam 
para se fazerem de um lugar 
para o outro.

No leque dos factores que 
levam ao incumprimento 

das medidas de preven-
ção, as pesquisas evocam o 
comportamento individual, 
caracterizado pela recusa 
do uso da máscara facial, 
por alegadamente causar 
desconforto, bem como os 
hábitos costumeiros, ca-
racterizados pelos aglome-
rados em funerais no caso 
da perda de um membro da 
comunidade. 

O fraco domínio em re-
lação à terminologia mais 
usada na abordagem da 
prevenção da Covid-19 
nas comunidades mereceu 
a atenção dos oradores. É 
que, segundo explicou Ariel 
Nhancolo, demógrafo do 
Centro de Investigação em 
Saúde de Manhiça (CISM), 
são diferentes as interpre-
tações dadas sobre o que 
é coronavírus, Covid-19, 
distanciamento social, qua-
rentena, isolamento, lava-
gem correcta das mãos e 
quando evitar aglomerados.

Por exemplo, 29 % dos 

inquiridos até Agosto do 
ano passado, no distrito da 
Manhiça,  definiam qua-
rentena como o acto de fi-
car em casa, 37% com mais 
detalhes definiu como es-
tar 14 dias de isolamento 
em pessoas com sintomas e 
30% disse que nem sequer 
sabiam da quarentena. “Es-
tamos a falar dos primei-
ros momentos da doença 
mas, mesmo agora, ainda 
se revela difícil esta aborda-
gem”, salienta.

Nhancolo referiu que o 
entendimento sobre luga-
res de aglomeração é que 
mais confusão e dificulda-
des continua a gerar nos 
inquiridos, que dizem tra-
tar-se de evitar lugar cheio 
de pessoas em número que 
varia de pessoa em pessoa 
entre 10, 20, 50 ou mais 
pessoas. 

Este, segundo Nhancolo, 
pode ser um sinal de que os 
conceitos usados não foram 
devidamente transmitidos.

afectadas e a insegurança que 
se vive nalgumas regiões do 
país concorreu para a desace-
leração da economia.

Destacou que a economia 
nacional já estava sob pressão 
devido à desaceleração das ex-
portações de carvão, o défice 
orçamental causado pelo con-
gelamento do apoio externo, 
três ciclones em dois anos e a 
instabilidade nalgumas regiões 
do país.

“O impacto principal na 
domínio do emprego verifi-
cou-se nas áreas urbanas e com 
menor impacto nas zonas ru-
rais. Um estudo de simulação 
que fizemos com o Governo e 
parceiros demonstrou que o 
PIB reduziu em 3.6 por cento e 
o emprego em 1.9 pontos per-
centuais”, realçou.

Durante dois dias investigadores e académicos partilharam ideias sobre a pandemia

São diferentes as interpretações às medidas de prevenção, como quando evitar aglomerados

É preciso apostar nos cuidados primários de saúde para preparar o SNS para futuras crises sanitárias

Nota-se certa resistência das pessoas em adoptar as medidas de prevenção 
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CIDADE DE MAPUTO 3

A RUA do estaleiro, no bairro da Matola-Rio, posto administrativo 
com mesmo nome, está a ser pavimentada, numa acção dos mora-
dores cansados dos transtornos que a falta de uma via em condições 
causa.  

A construção da rua, com aproximadamente cinco quilómetros 
de extensão, a partir da paragem estaleiro até à estrada Mozal, ar-
rancou semana passada e os moradores contaram com a parceria do 
posto administrativo.

Segundo o porta-voz da comunidade, Adriano Chiveva, a pa-
vimentação inclui a construção de valetas, fundamentais para o 
escoamento das águas pluviais que ali se acumulam e alagam a rua. 
“A estrada vai aliviar sofrimento dos residentes dos bairros da Ma-
tola-Rio e Chinonanquila, que percorriam longas distâncias para 
acederem à estrada principal,” disse. 

Explicou que numa primeira fase cada família contribuiu com 
o valor de mil meticais, que serviu para a aquisição do material e os
equipamentos de trabalho foram garantidos pelo posto administra-
tivo e empresas locais.

“Há anos que vínhamos pedindo a melhoria da via e as auto-
ridades só abraçaram a causa quando perceberam que estávamos 
para usar fundos próprios”, revelou.  

Alguns moradores, contactados pela nossa Reportagem, mos-
traram-se satisfeitos com a iniciativa e lembraram que em dias de 
chuva a circulação estava condicionada. “A rua ficava alagada e era 
difícil deslocar até à paragem. Chegávamos à escola e ao trabalho 
com roupas sujas de lama”, destacou Joaquim Tábua, morador. 

Alberto Mahumana, também residente, afirmou que a maioria 
dos condutores usava vias alternativas, mais longas, para chegarem 
à Mozal, uma vez que a rua estava esburacada.

Por seu turno, o técnico de obras no posto administrativo da 
Matola-Rio, Luís Bandeira, assegurou que as autoridades apoiaram 
a comunidade em equipamento de construção civil e tanques de 
água. “Reforçamos o material para o avanço da infra-estrutura, mas 
a conclusão vai depender da angariação de mais fundos”, justificou. 

Terça-feira, 22 de Junho de 2021

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

3520

A 
CONSTRUÇÃO do 
encontro entre as es-
tradas Circular de Ma-
puto e a Nacional nú-
mero Quatro (EN4), no 

bairro Tchumene, na Matola, 
continua em curso, mas des-
conhece-se a data do fim, re-
petidamente ultrapassados os 
prazos de entrega prometidos.

Trata-se de uma frente que 
já devia ter sido concluída  jun-
tamente com os outros troços 
da “Circular”, mas a constru-
ção arrancou tarde devido a 
acertos técnicos entre o Gover-
no e a Trans African Conces-
sions, concessionária da EN4. 

Mesmo assim, já devia ter 
sido concluída, segundo os ca-
lendários estipulados, desco-
nhecendo-se as razões da de-
mora, o que é a agudizado pelo 
silêncio da entidade pública 
gestora da Estrada Circular de 
Maputo, a Rede Viária de Mo-
çambique (REVIMO).

Atanásio José, residente no 
bairro do Zimpeto, que usa a 
“Circular” para se deslocar ao 
serviço em Mahlampswene, 
afirma-se impaciente para ver 
terminada a estrada pois os la-
birintos que enfrenta para che-
gar à EN4 são penosos.

A impaciência é partilha-
da por Rosa Chissano, que usa 
a via para fazer compras no 
Mercado Grossista do Zimpeto. 
“Quando chove é uma des-
graça. Os ‘chapas’ passam por 
ruelas que não ajudam. Como 
nem sempre devemos fechar 
os vidros, inalamos muita 
poeira mesmo com máscaras”, 

NÓ DE TCHUMENE

Lentidão na conclusão das 
obras provoca impaciência

Aspecto actual do Nó de Tchumene
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lamentou, sentenciando que 
“já deviam ter terminado há 
muito tempo essa obra”.

Nas últimas semanas, o 

“Notícias” foi contactando a 
REVIMO para apurar o ponto 
de situação da obra. A empre-
sa promete prestar declarações 

em conferência de imprensa, 
sem, entretanto, especificar 
quando. A nossa Reportagem 
pretendia saber e informar o 

público que trabalhos ainda 
faltam e para quando a abertu-
ra do “encontro” à circulação. 

De facto, enquanto se 
constrói, os cidadãos transi-
tam pelo Tchumene através de 
ruelas esburacadas que ficam 
lamacentas quando chove. Não 
raras vezes, as viaturas ficam 
atoladas na lama.

Há alguns anos que o Nó 
de Tchumene está em obras, 
mas os trabalhos foram en-
frentando constrangimentos 
de diversa ordem. Após o en-
tendimento com a TRAC, por 
exemplo, as obras pararam em 
2019 aparentemente por défi-
ce de materiais. Em Fevereiro 
do ano passado voltaram a ser 
suspensas devido à eclosão da 
Covid-19 e falta de fundos.

A construção foi, final-
mente, reatada em Outubro do 
ano passado, mas pela cons-
tatação, o ritmo de execução 
é considerado lento pelos au-
tomobilistas, que consideram 
vergonhosa a demora. 

Moradores
pavimentam
rua na Matola-Rio

Órfãos terão bolsas de estudo no Japão
UM número ainda não especificado 
de órfãos que vivem na Associação 
dos Amigos de Crianças Órfãs de SIDA 
(AACOSIDA), no bairro de Ndlavela, 
Município da Matola, vai beneficiar de 
bolsas de estudo no Japão.

Está em análise o critério de se-
lecção dos estudantes que irão partir 
provavelmente no próximo ano para 
frequentarem cursos profissionais e 

vários níveis do ensino, dentre licen-
ciatura, mestrado e doutoramento.

A informação foi tornada pública 
ontem na Matola, pelo Embaixador 
do Japão em Maputo, Kimura Hajime, 
durante a cerimónia de reinauguração 
do orfanato da  AACOSIDA.

A reabilitação do centro, que cus-
tou perto de 25 mil dólares norte-a-
mericanos, foi financiada pelo gover-

no japonês, no âmbito do Programa de 
Assistência a Projectos Comunitários e 
Segurança Humana (APC). 

Os trabalhos consistiram na re-
modelação da sala de aula, biblioteca 
e dormitórios, incluindo apetrecha-
mento.

Segundo o embaixador, o objecti-
vo do projecto é potenciar a qualidade 
de vida das crianças através da melho-

ria sustentável da infra-estrutura para 
que os alunos estudem e residam num 
lugar condigno, o que pode contribuir 
para o sucesso escolar.

Kimura Hajime explicou que as 
bolsas de estudo se destinam a estu-
dantes desfavorecidos que serão se-
leccionados em várias instituições de 
caridade e seis vagas são reservadas 
para estudantes indicados pelo Minis-

tério da Educação e Desenvolvimento 
Humano (MINEDH).

Dumissane Macamo, responsável 
do orfanato disse que a AACOSIDA 
foi criada pelos missionários evangé-
licos em 1996,  para acolher órfãos de 
parentes vítimas de Sida, mas actual-
mente cuida de quaisquer desfavore-
cidos que perderam seus pais, acolhi-
dos pelos serviços de acção social.  
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ECONOMIA4 Terça-feira, 22 de Junho de 2021

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  055/21

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 21 Junho
de 2021

              CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar 62,47 63,72     63,10

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,38 4,46      4,42
  Botswana Pula 5,72 5,84      5,78
  eSwatini Lilangueni       4,38 4,46      4,42
  Mauricias Rupia 1,53 1,56      1,55
  Zâmbia Kwacha 2,77 2,82      2,79

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 567,34 578,69    573,02
  Malawi Kwacha 78,39 79,96     79,18
  Tanzânia Shilling 27,00 27,54     27,27
  Zimbabwe Dólar 165,26 168,57    166,92

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 12,37 12,62     12,50
  Canada Dolar 50,36 51,37     50,87
  China/Offshore       Renminbi 9,65 9,84      9,75
  China Renminbi 9,66 9,85      9,76
  Dinamarca Coroa 9,99 10,19     10,09
  Inglaterra Libra 86,67 88,41     87,54
  Noruega Coroa 7,23 7,37      7,30
  Suécia Coroa 7,27 7,42      7,35
  Suíça Franco 67,85 69,21     68,53
  União Europeia       Euro 74,30 75,78     75,04

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,1562500  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.774,70000
Venda..............  1.775,60000

Maputo,  22.06.2021
(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

0.00

-

Valor Taxa(a)

Valor

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10.25% 0.00

Prazo

FPC

16.25%5,898.08

0.00 0.00

0.00

18.00

0.00

-

0.00
-

18.00

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-06-2021 A 30-06-2021)

- - -

10.50%

-

10.50%-

-

0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00
- -

- - - -
- - - -

0.00
0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média

92 - 182 dias

13.29%
Data da última venda 21-jun-21 9-jun-21 9-jun-21 21-jun-21

Taxa Média Ponderada 13.29% 13.37%

11.46% 12.24%
13.39% 13.40%Taxa últimas 6 colocações 13.40% 13.44%

13.20%

16-jun-21 16-jun-21 16-jun-21 16-jun-21

13.36% 13.43% 13.40% 13.41%Taxa Média Ponderada
7 400.00 13.25% Data última colocação

Valor colocado Tipo A 1,074.00 3,873.00 5,180.00 10,127.00
Overnight 150.00 13.25% 0.00 -

n.a

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

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
21 de junho de 2021

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

200.00

Vendas por prazo 1 - 91 dias

0.00

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

0.00 0.00 0.00

13.25

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 128,396.02

-

Overnight 0.00

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.

-

6,990.98

13.25%

Taxa

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

Valor Títulos Comprados

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

18.90%
5.60%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 397.00 273.00 670.00

31 - 63 dias

11,090.44

21-jun-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192.99
+ de 63 dias

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

4,413.92

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

Total / Média

21-jun-21 21-jun-21

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

135,387.0076,168.0039,297.00
13.35%

19,922.00

Valor Títulos Vendidos 63,995.141,656.56

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.39%

+ de 7 dias

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

11-out-16

13.97%
11-out-16

17.00%
11-out-16

14.89%
11-out-16

13.30%

63,995.14

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 21 de Junho de 2021. 

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

DATA :21/06/2021

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

 ABC  62,50  63,75   62,50   63,75  62,55  63,80 

 ABSA  62,45  63,70   62,50   63,75  62,50  63,75 

 BCI  62,40  63,64   62,50   63,74  62,50  63,74 

 BIM  62,50  63,75   62,50   63,75  62,50  63,75 

 BNI  62,35  63,60   62,43   63,68  62,50  63,75 

 ECOBANK  62,40  63,65   62,40   63,65  62,40  63,65 

 FIRST CAPITAL BANK S.A.  62,35  63,59   62,45   63,69  62,45  63,69 

 FNB  62,45  63,70   62,45   63,70  62,45  63,70 

 MZB  62,35  63,60   62,35   63,60  62,50  63,75 

 SB  62,40  63,64   62,40   63,64  62,45  63,69 

 SGM  62,50  63,75   62,50   63,75  62,50  63,75 

 UBA  62,35  63,60   62,35   63,60  62,35  63,60 

 ÚNICO  62,30  63,55   62,30   63,55  62,30  63,55 

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA  62,43  63,67  62,45  63,70  62,47  63,72 

 TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA       63,05       63,08       63,10

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  21.06.2021

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 62,47 63,72 63,10 

O GOVERNO assegura que 
vai continuar a realizar 
reformas dentro da empre-
sa pública Electricidade de 
Moçambique (EDM), visan-
do tornar a companhia sus-
tentável financeiramente.

O Ministro dos Recur-
sos Minerais e Energia, Max 
Tonela, não se referiu con-
cretamente ao trabalho em 
curso, mas garantiu que o 
Executivo pretende contin-
uar a acelerar a electrifica-
ção do país, promovendo o 
acesso à energia para todos 
os moçambicanos. 

“Isto significa intensifi-

car a construção de linhas de 
transporte e distribuição de 
energia eléctrica, bem como 
a promoção do uso de siste-
mas fotovoltaicos e outras 
formas e energias renová-
veis”, referiu.

Max Tonelada falava, há 
dias, num encontro do gru-
po de trabalho do sector de 
energia, cuja coordenação 
cabe, neste momento, con-
juntamente à Noruega e à 
União Europeia.

O grupo de trabalho do 
sector de energia integra 
parceiros que prestam apoio 
que vai desde a assistência 

técnica a todas as institui-
ções do sector, passando 
pelos programas de capa-
citação institucional, pro-
moção e desenvolvimento 
de energias renováveis, ac-
ções visando à melhoria do 
ambiente de negócios, bem 
como no desenvolvimento e 
implementação de projectos 
estruturantes que incluem 
infra-estruturas de geração e 
de transporte de energia.

Para o Governo, a questão 
do acesso à energia continua 
a constituir uma das prin-
cipais prioridades vincula-
das à geração de emprego, 

sustentabilidade ambiental 
e, inclusive, ao fomento da 
coesão social e unidade na-
cional.

É neste contexto que 
Max Tonela acrescenta que 
o Executivo tem plena cons-
ciência de que os progres-
sos alcançados até agora
são poucos diante do que
precisa de ser feito, pois a
maioria dos moçambicanos
ainda está sem energia, daí
a necessidade de prosseguir
através de estratégias mais
adequadas, com soluções
técnicas viáveis e susten-
táveis que permitam atrair

mais financiamento ao pro-
grama de electrificação.

“Continuaremos empe-
nhados na implementação 
dos instrumentos estratégi-
cos que visam a viabilidade 
e sustentabilidade do sector 
eléctrico, nomeadamen-
te a Estratégia Nacional de 
Electrificação; o Plano Di-
rector Integrado de Infra-
-Estruturas de Electricidade
2018–2043 que estabelece
indicadores concretos, in-
cluindo da contribuição de
integração de energias reno-
váveis na matriz energética”,
assegurou.

OS países da África Ocidental 
voltaram a adiar os planos de lan-
çamento de moeda comum, de-
nominada Eco, apontando agora 
para 2027, depois de a pandemia 
da Covid-19 ter forçado à prorro-
gação dos prazos.

“Temos um novo roteiro e 
pacto de convergência que abran-
gerá o período entre 2022 e 2026, 
sendo 2027 o ano de lançamento 
da Eco”, adiantou o presidente da 
Comissão Económica dos Estados 
da África Ocidental (CEDEAO), 
Jean-Claude Kassi Brou, em con-
ferência de imprensa, acrescen-
tando que “devido ao impacto da 
pandemia, os chefes de Estado 
tinham decidido suspender a im-
plementação do pacto de conver-
gência em 2020-2021”. 

A CEDEAO procura desde 1983 

fomentar a integração económica 
da região com a criação de uma 
moeda comum, mas já falhou esse 
objectivo em 2009, 2012 e 2015, 
sendo 2020 o último prazo que a 
organização tinha fixado para si 
própria. 

Para participar na utilização 
da Eco, os países da África Oci-
dental acordaram critérios de 
convergência, nomeadamente: 
défice inferior a 3%, inflação in-
ferior a 10% e uma dívida não su-
perior a 70% do Produto Interno 
Bruto (PIB). 

Em 2018, nenhum país preen-
cheu todos os critérios, e em 2017, 
três países o fizeram, de acordo 
com dados da CEDEAO.

Um dos desafios ao lança-
mento de uma moeda única tem 
sido o facto de oito países da re-

gião utilizarem o franco CFA, uma 
moeda criada em 1945 pela Fran-
ça, antiga metrópole da região. 
Em Dezembro de 2019, a União 
Económica e Monetária da África 
Ocidental (UEMOA), que reúne 
oito Estados da África Ocidental 
que usam o franco CFA, acordou 
com o Governo francês uma re-
forma monetária que substituiria 
o franco CFA da região pela Eco.

No entanto, o acordo manteve
a paridade fixa que o franco CFA 
já tem com o euro, algo que pode-
ria mudar quando o resto dos paí-
ses da CEDEAO aderissem. Outros 
países-membros da CEDEAO e 
integrados na Zona Monetária da 
África Ocidental (ZMOA) - uma 
organização de Estados maiori-
tariamente anglófonos que não 
utilizam a CFA - não compactuam 

com este anúncio, considerando 
que é unilateral e fica aquém do 
objectivo da integração económi-
ca previamente acordado.

Por outro lado, a Eco é ainda 
ameaçada pela heterogeneidade 
no seio da CEDEAO, onde o Ní-
ger é o país mais empobrecido 
do mundo e a Nigéria uma das 
maiores potências económicas de 
África, que representa quase dois 
terços do PIB da região e é um ex-
portador de petróleo.

O objectivo da moeda comum 
é promover o comércio inter-
-regional, que, de acordo com a
Conferência das Nações Unidas
sobre Comércio e Desenvolvi-
mento (UNCTAD), é muito fraco:
em 2017, era apenas de 9,4% con-
tra os mais de 60% entre os países
da União Europeia.

O 
GOVERNO autorizou 
a transmissão indi-
recta da totalidade 
dos 15 por cento da 
participação social da 

Mitsui nas minas de Moatize, 
na província de Tete, para a 
Vale Moçambique, SA. 

A transacção surge na se-

quência do pedido apresen-
tado ao Executivo pela Mitsui 
para vender a sua participação 
na estrutura accionista da 
mina de Moatize, passando a 
Vale a deter 100 por cento do 
projecto mineiro. 

Esta decisão apresenta-se 
como primeiro passo concreto 

para que a Vale, detentora da 
totalidade das acções da Mina 
de Moatize, inicie o processo 
de desinvestimento no pro-
jecto.

Em comunicado de im-
prensa a que o “Notícias” 
teve acesso, o Ministério dos 
Recursos Minerais e Energia 

(MIREME) refere que o pro-
cesso de reestruturação da 
Vale deverá salvaguardar os 
postos de trabalho e os dire-
itos das comunidades onde a 
empresa opera, para além de 
assegurar a continuidade do 
cumprimento das obrigações 
legais e dos contratos de bens 

Autorizada transmissão de 
acções da Mitsui para Vale

África Ocidental adia
lançamento de moeda comum

Governo continua a priorizar reformas 
PARA SUSTENTABILIDADE DA EDM

e serviços. 
“O Governo vai acom-

panhar a selecção do próximo 
investidor que deve, por um 
lado, continuar a cumprir com 
as suas obrigações socioambi-
entais e, por outro, a identifi-
cação de um novo investidor 
com idoneidade e capacidade 
reconhecida para conduzir o 
projecto”, frisa a fonte.

De referir que, a Vale anun-
ciou em Janeiro que “após a 
aquisição das participações da 
Mitsui e, consequentemente, 
a simplificação do negócio e 
gestão de activos, dará início 
ao “processo de desinvesti-
mento da sua participação no 
negócio de carvão, que será 
pautado pela preservação da 
continuidade operacional da 
mina de Moatize e do corre-
dor logístico do Norte [linha 
férrea], através da procura de 
um terceiro interessado nesses 
activos”.

A Vale emprega cerca 
de 8 mil pessoas, perto de 3 
mil trabalhadores próprios 
e os restantes subcontrat-
ados, sendo que o carvão é 
actualmente um dos princi-
pais produtos de exportação 
de Moçambique, destinado 
sobretudo à Ásia. Antes de 
vender todo o empreendi-
mento, a Vale está a realizar 
investimentos com os quais 
espera alcançar uma reto-
ma de produção, atingindo 
15 milhões de toneladas de 
carvão em 202, após 5,1 mil-
hões em 2020.
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ANÚNCIO DE VAGA
Administrador Júnior de Fundo de Pensões

A Sanlam Moçambique Vida Companhina de Seguros, pretende contratar um Individuo para preencher 
uma(1) vaga de Administrador Junior de Fundo de Pensões.

Tarefas/Responsabilidades

Disponibilizar e garantir um atendimento flexível e diferenciado, assumindo os altos padrões da Sanlam, 
providenciando:

• Efectuar Cotações solicitadas pelos Parceiros

• Emissão de Certificados de Membros do Fundo de Pensões

• Garantir o recepção dos Mapas de Contribuição dentro dos prazos estabelecidos

• Reconciliação das dos Mapas de Contribuições e respectiva alocação nas contas dos Membros

• Fazer a gestão e administração das contas dos Membros a nível do sistema

• Garantir o pagamento das contribuições dentro dos prazos estabelecidos

• Processamento e pagamentos dos Benefícios definidos ao abrigo do Fundo de Pensões

• Reconciliações Bancárias

• Interagir com os clientes assim como os Parceiros de Negócio e garantir a sua gestão eficiente;

• Serviço de Atendimento ao Cliente

• Gestão de arquivo eletrónico e físico de toda informação relativa ao Fundo incluindo os respetivos
Contratos.

• Garantir que todas as transações de novas adesões, exclusões são atempadamente informados por
escrito aos clientes e que todos os intervenientes são parte da comunicação.

• Elaboração dos Relatórios de Gestão de Fundo mensais, trimestrais e/ou sempre que solicitados

• Elaboração do Relatórios para efeitos de Avaliação Actuarial

• Quaisquer outros serviços inerentes a função

• Desenvolver e monitorar a carteira de clientes Corporate;

• Garantir um serviço ao Cliente flexível e de qualidade, tendo em conta os altos padrões da Sanlam.

Requisitos

• Licenciatura em Contabilidade e Auditoria, Administração de Empresas ou Gestão Bancária e de
Seguros

• Fluente na Língua Inglesa e Portuguesa

• Conhecimentos sólidos do software MS Office (Word, Excel, PowerPoint e Outlook) e Internet

• Capacidade de trabalhar em equipe

• Ser dinâmico e eficiente

• Capacidade de trabalhar sob pressão

• Atendimento ao Cliente

CVs para: hr@sanlam.co.mz  
Com o código: AFP 
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Anúncio do Concurso Público Nº 27A001141CP00142021  

Para Prestação de Serviços de Auditoria e Certificação do Sistema de Gestão 
de Segurança de Informação pela Norma ISO 27001:2013

1. O CEDSIF, IP convida as pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras
e interessadas, a apresentarem propostas fechadas para Prestação de Serviços de
Auditoria e Certificação do Sistema de Gestão de Segurança de Informação pela
Norma ISO 27001:2013.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações dos Documentos
de Concurso, preferencialmente baixando no website: www.cedsif.gov.mz ou

solicita-lo através do endereço electrónico ugea@cedsif.gov.mz.

3. O período de validade das propostas será de 120 dias.

4. As propostas deverão ser entregues no CEDSIF, sito na Av. Guerra Popular n.º 20,
rés-do-chão do Edifício CEDSIF, na Recepção, em Maputo até o dia 15/07/2021

às 10.00 horas e serão abertas em sessão pública na Sala de Reuniões do 3º
andar, nº 303, às 10.30horas.

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 conjugado com o Diploma Ministerial nº
78/2019, de 06 de Agosto.

Maputo, aos 22 de Junho de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)

Unidade Gestora Executora das Aquisições FINANCIADO PELA
UNIÃO EUROPEIA
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U
MA grande afluên-
cia marcou ontem 
na cidade da Beira, o 
arranque da admi-
nistração da segunda 

dose da vacina contra a Co-
vid-19 para pessoas de grupos 
considerados prioritários.

Numa ronda que “No-
tícias” efectuou por vários 
postos constatou que a ade-
são era grande o que viria a ser 
confirmado pela directora dos 
Serviços Distritais de Saúde, 
Mulher e Acção Social, Neusa 
Joel, que manifestou a satisfa-
ção do sector perante o facto.

De acordo com a nossa 
fonte, a meta era imunizar 
250 pessoas no primeiro dia o 
que tudo indica que foi alcan-
çado até ao encerramento dos 
postos.

Relativamente aos res-
tantes dias, revelou que cada 
posto deverá vacinar 175 pes-
soas por dia.

A entrevistada apontou 
ainda que o processo vai de-
correr num período de 14 dias 
e se o fluxo de pessoas conti-
nuar não haverá necessidade 
de prolonga-lo.

Assegurou ainda que até 
ao meio da manhã de ontem 
o processo decorria de forma
satisfatória e sem quaisquer
constrangimentos.

Enquanto isso, Joel reve-
lou que foram destacadas bri-
gadas para algumas institui-
ções como escolas com vista a 
evitar aglomerações nos pos-
tos fixos.  

A directora ressalvou que 

CONTRA COVID-19 

Afluência marca 
arranque da vacinação

a administração destas va-
cinas não abrange mulheres 
grávidas, pessoas com sin-
tomas do novo coronavírus e 
menores de 18 anos de idade. 

A fonte reiterou que as 
vacinas que vêm sendo admi-
nistradas contra a Covid-19 
são eficazes e seguras tendo 
em conta que evitam que o 
organismo da pessoa vacina-
da desenvolva formas graves 
da doença.

O processo ontem inicia-
do abrange estudantes fina-
listas do curso de formação 
em saúde, doentes diabéti-
cos, jornalistas, atletas, polí-

cias com idade superior aos 50 
anos, professores do ensino 
primário com mais de 60 anos 
de idade, doentes com insu-
ficiência cardíaca, reclusos e 
funcionários prisionais.

A dirigente aproveitou a 
ocasião para apelar a todas 
as pessoas que pertencem a 
estes grupos considerados 
prioritários para aderirem aos 
postos de vacinação de forma 
a tomarem a segunda dose, 
garantindo assim a sua com-
pleta imunização.

Neusa Joel recordou que 
neste momento está a ser 
administrada a vacina pro-

veniente da Índia designada 
Covishield, na qual os abran-
gidos observaram 28 dias 
antes de tomarem esta nova 
dose. 

Entretanto, a nossa Re-
portagem interpelou alguns 
dos beneficiários presentes 
no Centro de Saúde da Pon-
ta-Gêa em torno desta cam-
panha de vacinação os quais 
foram unânimes na necessi-
dade de continuidade na ob-
servância das medidas de pre-
venção apesar de terem sido 
imunizados.

Domingos Nhancalize, por 
exemplo, referiu que mesmo 

com a toma do imunizante as 
pessoas não devem parar de 
cumprir com as medidas im-
postas pelas autoridades sani-
tárias de modo a protegerem-
-se a si e aos outros e evitarem
casos graves da doença.

Apelou, igualmente, aos 
que ainda não aderiram aos 
postos de vacinação para que se 
aproximem.

Fez questão de recordar 
que após a toma da primeira 
dose não teve qualquer efei-
to secundário originado pelo 
imunizante.

Por sua vez, Orpa Namrime 
aconselhou às pessoas que ain-
da não se vacinaram para o fa-
zerem prevenindo-se de casos 
graves da Covid-19.

Após ser imunizada, a nossa 
entrevistada disse que se sente 
segura, sobretudo numa altura 
em que se fala da ocorrência 
da terceira vaga da doença em 
Moçambique.

Outro entrevistado identi-
ficou-se como Fernando Antó-
nio. Disse ter conhecimento de 
que a imunização não significa 
a cura da Covid-19, mas uma 
das maneiras de prevenir-se de 
casos graves da enfermidade. 

Assim, entende que todos 
devem pautar pela prevenção 
seguindo as medidas impostas 
pelo sector da saúde desde a 
eclosão da pandemia. 

Para esta fase espera-se a 
imunização de 6835 pessoas 
de grupos considerados prio-
ritários cuja primeira ronda foi 
realizada nos meses de Abril e 
Maio.

Já há cidadãos que tomaram as duas doses da vacina anti-Covid-19

O BANCO de Sangue do Hospital 
Central da Beira (HCB) conta ac-
tualmente com 254 unidades do 
líquido para responder às neces-
sidades das diferentes interven-
ções, naquela unidade sanitária 
e outros pontos que necessitam 
de transfusão.

O facto foi revelado ontem 
pela responsável do sector, Fi-
lomena Fernandes, no contexto 
da campanha de doação promo-
vida pelo banco Absa com a du-
ração de cinco dias.

Filomena Fernandes ad-
vertiu, entretanto, que sendo 
um hospital de referência que 
atende igualmente unidades 
de saúde de outras províncias 
ou distritos de Sofala, aliado ao 
facto de receber muitos doen-
tes transferidos necessitando de 
sangue, a quantidade existente 

não pode ser considerada sufi-
ciente.

Agradeceu a iniciativa da-
quela instituição bancária de-
fendendo que vai ajudar o HCB 
principalmente nesta época 
de pandemia da Covid-19, em 
que muitos campos de colhei-
ta como igrejas e escolas estão a 
funcionar com restrições.

Por sua vez, o representante 
do banco Absa, Jocefa Tivane, 
explicou que a iniciativa se inse-
re no quadro da sua responsabi-
lidade social e no âmbito do Dia 
Mundial de Doação de Sangue, 
assinalado a 14 de Junho corren-
te.

Acrescentou que esta cam-
panha vai reforçar o “stock” 
existente no HCB e será um con-
tributo significativo para que 
responda às suas necessidades.

Para esta campanha, Tivane 
apontou que pelo menos 70 por 
cento dos trabalhadores daque-
la instituição vão doar sangue 
no Hospital Central da Beira até 
sexta-feira.

Por sua vez, o presidente do 
Conselho Empresarial de Sofala, 
Ricardo Conhaque, que também 
se juntou à campanha, defendeu 
que o seu principal objectivo é 
salvar vidas.

Presente no evento, o pre-
sidente do Conselho Municipal 
da Cidade da Beira, Albano Cari-
ge, reconheceu que a pandemia 
da Covid-19 veio condicionar a 
adesão dos dadores de sangue.

Assim, aproveitou a ocasião 
para convidar aos munícipes a 
juntarem-se a esta campanha 
que teve início ontem de modo 
a salvar vidas.

Banco de Sangue
chama por dadores

Os cidadãos são chamados a doar sangue na Beira
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Iluminando a Transformação de Moçambique 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 
 

Para Aquisição, Concepção, Fornecimento, Supervisão, Instalação, Testes, 
Comissionamento e Entrega Reactores e Transformadores de 400kCV para 
o Projecto de Linha de Transporte de Energia de Temane (TTP), Lot 3 

SOCIEDADE NACIONAL DE TRANSPORTE DE ENERGIA  

CONTRACT AWARD NOTICE 

For Procurement of Design, Supply, Delivery to Site, Site Supervision and Installation, Testing, 
Commissioning and Handing Over of 400 kV Line- & Bus Reactors and 400 kV Power Transform-
ers for Temane Transmission Project (TTP), Lot 3 

Nome do Projecto: Projecto  da Linha de Transporte de Energia Eléc-
trica Temane-Maputo 

Agência Implementadora do Pro-
jecto 

Sociedade Nacional de Transporte de Energia 
(STE) 

País: Moçambique 

Método de selecção: Solicitação de  Propostas para  Concepção, Forne-
cimento e Instalação (Não sujeita a 
Pre-qualicação – de acordo com o SPD Versão  de 
Outubro do ano 2017) 

Número do Projecto: TREP-P160427-RFB3(P)/Lot-3 

Escopo do Contrato: Concepção, Aquisição, Fornecimento, Supervi-
são, Instalação, Testes, Comissionamento e Entre-
ga de Reactores e Transformadores de 400 kV pa-
ra o Projecto de Linha de Transporte de Energia 
de Temane (TTP), Lot 3 

Duração do Contrato: 24 meses 

Moeda para Avaliação: USD (Dólares Norte Americanos) 

Empresa Vencedora: Consórcio TBEA HengYang Transformer & 
TBEA Co 

Endere-ço: Baishazhou, Yanfeng District, HengYang City, 
Hunan Province, P.R. China 

Preço Final Total do Contracto: USD 20.454.632,14 (Vinte milhões, quatrocentos e 
cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e dois 
dólares norte americanos e catorze cêntimos) pa-
ra o escopo obrigatório 
e 
USD 1.216.677,91 (Um milhão, duzentos dezas-
seis mil, seiscentos setenta e sete dólares norte 
americanos e noventa e um cêntimos) 
para o escopo opcional 

Project Name: Temane Transmission Project 

The project implementing Agency Sociedade Nacional de Transporte de Energia (SNTE)

Country: Mozambique 

Selection Method: Request for Bids Plant, Design, Supply and Installation 
(Without Prequalification – SPD Version October 2017) 

Project Number: TREP-P160427-RFB3(P)/Lot-3 

Scope of Contract: Design, Supply, Delivery to Site, Site Supervision and Instal-
lation, Testing, Commissioning and Handing Over of 400 kV 
Line & Bus Reactors and 400 kV Power Transformers for 
Temane Transmission Project (TTP), Lot 3 

Duration of Contract: 24 months 

Evaluation Currency: USD (United States Dollars) 

Awarded Firm: Joint Venture TBEA HengYang Transformer & TBEA Co 

Address: Baishazhou, Yanfeng District, HengYang City, Hunan Prov-
ince, P.R. China 

Final total Contract Price: USD 20,454,632.14 (Twenty Million Four Hundred Fifty Four 
Thousand Six Hundred Thirty Two US Dollars and Fourteen 
cents) for Mandatory Scope of Works 

And 

USD 1,216,677.91 (One Million Two Hundred Sixteen Thou-
sand Six Hundred Seventy Seven US Dollars and Ninety One 
cents) 
for Optional Scope of Works 

SPD de 
Outubro do ano 2017
TREP-P160427-RFB3(P)/Lot-3

Baishazhou, Yanfeng District, HengYang City, 
Hunan Province, P.R. China

Sociedade Nacional de Transporte de Energia (SNTE)

TREP-P160427-RFB3(P)/Lot-3

6156

6150

ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA EM MOÇAMBIQUE

UNICEF aumenta
montante para
as necessidades

O 
FUNDO das Nações 
Unidas para a Infân-
cia (UNICEF) reviu, 
em alta, o valor do 
seu apelo humani-

tário para Moçambique du-
rante este ano, aumentan-
do de 52 milhões para 96,5 
milhões de dólares, 55,7 dos 
quais se destinarão a atender 
à situação de Cabo Delgado.

Em comunicado de im-
prensa ontem distribuído na 
cidade de Maputo, o UNI-
CEF justifica o aumento do 
apelo afirmando que com os 
contínuos ataques em Cabo 
Delgado, surtos de doenças 
transmissíveis e o impacto 
do ciclone Eloise, a situação 
humanitária em Moçambi-
que deteriorou-se significa-
tivamente desde o início do 
ano.

Segundo esta agência 
da ONU, mais de 732.000 
pessoas, 46% das quais são 
crianças, estão deslocadas 
devido às acções de grupos 
terroristas em Cabo Delgado, 
que também perturbaram os 
serviços básicos em grande 
parte desta província.

“Será necessário mais 
apoio da comunidade in-
ternacional para responder 
adequadamente às necessi-
dades da população afecta-
da nas províncias do norte 

e para continuar a apoiar as 
pessoas afectadas por desas-
tres naturais que ocorreram 
no centro de Moçambique”, 
disse Maria Luísa Fornara, 
representante do UNICEF 
em Moçambique.

A crise de Cabo Delgado, 
em particular, está a ter um 
impacto preocupante nas 
crianças e mulheres. Muitos 
menores sofreram traumas 

profundos. Se não forem tra-
tadas poderão tornar-se um 
factor para uma crise longa e 
prolongada que poderá rapi-
damente alastrar-se a outras 
áreas, alerta o UNICEF.

De acordo com este ór-
gão da ONU, mais de um ter-
ço das unidades sanitárias, 
mais de 220 escolas e vários 
sistemas de abastecimento 
de água em Cabo Delgado 

foram danificados ou des-
truídos por acções dos ter-
roristas.

Mais de 300.000 crian-
ças em idade escolar estão 
deslocadas e dependem da 
escolarização de emergência 
e cerca de 33.000 crianças 
estejam a sofrer de desnu-
trição potencialmente fatal 
que requer cuidados espe-
cializados.

Cerca de 46% dos deslocados pelo terrorismo em Cabo Delgado são crianças

Nampula terá mais água
potável até ao fim do ano
CERCA de 4,1 milhões de 
pessoas da província de 
Nampula devem passar a ter 
água potável até o próximo 
ano na província de Nampu-
la, contra os 3,4 milhões que 
actualmente são cobertos 
pelos sistemas de abasteci-
mento do líquido.

Este desafio foi assumido 
semana passada pelo gover-
nador de Nampula, Manuel 
Rodrigues, durante uma ses-
são ordinária do Conselho 

Executivo Provincial alargada 
aos administradores distritais.

Para atingir esse objectivo, 
segundo Rodrigues, está pro-
jectada a construção de doze 
novos sistemas de abasteci-
mento de água em distritos 
hoje considerados críticos no 
que se refere ao acesso ao lí-
quido. 

Segundo o governador, 
o plano a ser implementado
pelo Executivo e parceiros de-
verá concentrar as suas acções

em actividades de impacto di-
recto na vida das populações, 
particularmente aquelas que 
vivem nas zonas rurais. 

O director provincial de 
Obras Publicas em Nampula, 
Silvino Moreno, revelou que 
nesse esforço de dar mais água 
a população serão construídos 
novos furos e reabilitados os 
que se encontram inoperacio-
nais em várias zonas da pro-
víncia. 

Moreno apontou Mem-

ba, Nacala-à-Velha e Rapale 
como os distritos da província 
com baixos índices de acesso 
a água, pelo que merecerão 
atenção especial na execução 
dos projectos.

Actualmente 54% da 
população da província de 
Nampula, estimada em pouco 
mais de 6,3 milhões de pes-
soas, tem acesso à água potá-
vel e o plano das autoridades 
locais é chegar aos 65% até o 
final deste ano.

A UNIVERSIDADE do Save 
(UniSave) conta desde a sema-
na passada com um laboratório 
“streaming”, implantado no 
quadro do reforço da capacidade 
das instituições do Ensino Supe-
rior para melhor planificação e 
implementação de processos de 
ensino e aprendizagem em for-
mato híbrido (presencial e vir-
tual), através de gravação, edição 
e transmissão online de aulas.

A materialização deste pro-
jecto contou com o financia-
mento do Fundo de Desenvol-
vimento Institucional (FDI), 
instituição subordinada ao Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, num valor de 
996.200 milhões de meticais, 
dos quais 30% (298.860,00 me-
ticais) foram da responsabilidade 
da UniSave.

Falando na inauguração, 
o Reitor da UniSave, José Ma-
nuel de Morais, indicou que o 
laboratório permite dinamizar
o processo de ensino e apren-
dizagem e serve para partilhar
informações dentro e fora da
comunidade académica, ali-
nhando-se com a visão da
instituição, na qualidade e ex-
celência nos processos de en-
sino, pesquisa e extensão, bem 
como em alguns eixos da sua 
visão estratégica.

Precisou que “este labora-
tório constitui um passo para o 
alcance de sucesso em muitas 
frentes de batalha perante a Co-
vid-19. Usemo-lo com muito 
zelo de modo a que continue 
servindo os interesses para os 
quais foi preconizado”, disse De 
Morais. 

Sublinhou que o espírito 
profissional e o compromis-
so na educação dos estudantes 
deve continuar como um nobre 
objectivo a alcançar no traba-
lho quotidiano da UniSave, daí 
que “queremos alunos cada vez 
mais aguerridos para a solução 
dos problemas do país”, obser-
vou, ajuntando que “para tal a 
vossa orientação na criação de 
soluções locais é digna do nosso 
apreço”.

Na ocasião José Manuel de 
Morais instou os estudantes a 
usarem, de forma responsável, o 
laboratório, ou seja, com o objec-
tivo para o qual foi preconizado. 
A UniSave pretende, nos pró-
ximos dias, finalizar o processo 
de capacitação dos utilizadores 
deste laboratório “streaming”.

Streaming é uma tecnologia 
que envia informações multi-
média, através da transferência 
contínua de dados, utilizando 
redes de computadores, espe-
cialmente a Internet.

UniSave
apetrecha-se
com laboratório
“streaming”

O COMANDANTE das Li-
nhas Aéreas de Moçam-
bique (LAM) Bento Pacho 
encerrou domingo (20), 
quando celebrou o seu 65º 
aniversário, 43 anos de car-
reira enquanto piloto de 
aviação comercial.

O último voo do co-
mandante Pacho, o TM315, 
efectuado num Boeing 737-
700, ligou Pemba, Cabo 
Delgado, norte do país, à 
cidade de Maputo.

No Aeroporto Interna-
cional de Maputo, Bento 
Pacho foi recebido por jac-
tos de água sobre a aerona-
ve, lançados pelas Forças 
de Salvação Pública (Bom-
beiros) afectas aos Aero-
portos de Moçambique, e 
saudado por diversas en-
tidades, entre as quais o 
presidente do Conselho 

de Administração do Ins-
tituto de Aviação Civil de 
Moçambique (IACM), co-
mandante João de Abreu, 
que procedeu à recolha 
das insígnias de Navegante 
Técnico, terminologia pela 
qual são designados os pi-
lotos. 

Este momento simboli-
zou o encerramento da car-
reira de Pacho, que conta-
biliza 28.340 horas de voo, 
26.516 das quais feitas em 
aviões da LAM e as restantes 
na Força Aérea de Moçam-
bique, onde iniciou a sua 
carreira, em 1976.

“O comandante Bento 
Pacho encerrou com júbilo 
a sua longa e briosa carreira 
enquanto piloto comercial, 
justamente na data em que 
celebra o seu 65º aniversá-
rio”, escreveu a LAM na sua 

conta na rede social Face-
book.

“A saída do coman-
dante Pacho não nos in-
quieta, pois ele deixa um 
legado importante na com-
panhia, na qual ensinou 
vários colegas ao longo dos 
43 anos da sua carreira”, 
disse João Carlos Pó Jor-
ge, director-geral da LAM. 
O responsável pela com-
panhia aérea nacional de 
bandeira enalteceu tam-
bém o facto de, durante 
a “sua longa jornada” na 
LAM, o comandante Pacho 
ter desenvolvido acções de 
responsabilidade social be-
neficiando comunidades ca-
renciadas do país e da região. 
Bento Pacho disse que o 
momento representa uma 
mistura de alegria e triste-
za, uma vez que deixa de 

fazer o que gosta, devido à 
idade. “Ainda tenho forças 
para voar, mas continuarei 
a trabalhar noutros cam-
pos da aviação. Agrade-
ço à nação moçambicana, 
que me deu o privilégio de 
voar dentro dela, aos meus 
pais, instrutores nacio-
nais e estrangeiros, à LAM 
e à minha família, que su-
portou ficar sozinha en-
quanto eu viajava”, frisou. 
Durante a sua longa carrei-
ra de piloto-aviador Bento 
Pacho sentou-se no cockpit 
de aviões Boeing 737-200, 
737-300, 737-500, 737-
700, Fokker 100, Embraer
190, nas quais chegou à
categoria de comandante,
para além do McDonnell
Douglas DC10, em que foi
co-piloto e engenheiro de
voo.

APÓS 43 ANOS DE SERVIÇO

Comandante Pacho
realiza último voo na LAM
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CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Terça-feira, 22 de Junho de 2021

PUBLICIDADE

Gabinete do Director Geral
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 115/SEMAS-ANE/352/2021

DEMOLIÇÕES DE INFRAESTRUTURAS CONSTRUÍDAS DENTRO DA ZONA DE PROTECÇÃO PARCIAL DAS 
ESTRADAS CLASSIFICADAS

1. A Administração Nacional de Estradas, IP (ANE,IP), convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais,
interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para execução
de Demolições de Infraestruturas Construídas dentro da Zona de Protecção Parcial das Estradas Classificadas.

2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas não inferior a 4ªClasse,
Categorias I, subcategorias 5ª, respectivamente.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de concurso
ou adquiri-los a partir do dia 22/06/2021 durante as horas normais de expediente, no endereço abaixo,
mediante o pagamento de uma quantia não reembolsável de 5.000,00 MZM (Cinco mil meticais).

Administração Nacional de Estradas, IP
Av. de Moçambique Nº 1225
Departamento de Aquisições (DEA)
Telefone: 21-476163/7
Maputo-Moçambique

4. O método de pagamento deverá ser via depósito bancário de acordo com o seguinte:

Titular: Administração Nacional de Estradas
Nome do Banco: Millennium BIM
Número da Conta: 66 153 128
NIB: 000 100 000 006 615 312 857
IBAN: MZ 590 001 000 0000 6615 312 857

5. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias, contados da data de abertura e deverão ser
acompanhadas de uma caução provisória no valor de 50.000,00MZM (Cinquenta Mil Meticais), válida pelo
prazo de 120 dias a contar da data da abertura das propostas.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10:00Horas do dia 15/07/2021 e serão
abertas em sessão pública, no mesmo dia e endereço, às 10:15 horas.

Administração Nacional de Estradas, IP
Av. de Moçambique Nº 1225
Gabinete do Director Geral – Para entrega das propostas
Sala de Conferências – Para abertura das propostas
Maputo - Moçambique

7. No dia 28 de Junho de 2021 pelas 12:00Horas realizar-se-á a reunião de pré-concurso na Sala de Conferências 
da ANE, I.P.

8. No dia 10/08/2021 será feito o anúncio do posicionamento dos concorrentes no endereço indicado no
ponto 6.

9. 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 05/2016 de 8 de Março.

A Entidade Contratante
Maputo, aos 21 de Junho de 2021

3337

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA MATOLA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

EDITAL
CONCURSO PÚBLICO

1. O Conselho Municipal da Cidade da Matola convida empresas elegíveis a apresentarem
propostas em cartas fechadas para contratação de serviços, de acordo com o seguinte:

Nº do 
Concurso

Objecto
Data de entrega 
das propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Garantia 
provisória

11/CMCM/
UGEA/21

Contratação de 
Empreitada de 
Obras Públicas para 
Construção de Canal 
de Drenagem de Águas 
Pluviais

16/7/2021 
9.00 horas

16/07/2021 
09:30 Horas 1.500.000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos
de concurso ou adquirí-los no endereço abaixo indicado, nas horas normais de expediente,
pela importância não reembolsável de 3.000,00MT (Dois Mil Meticais) / Unidade.

a) ENDEREÇO:

Tesouraria Central do Conselho Municipal da Cidade da Matola, Sita na Av. Da União
Africana nº 2083

Contacto: +258 86 55 22 711

3. As propostas deverão ser entregues na recepção do Conselho Municipal da Cidade da
Matola, sita no endereço indicado acima, até à hora e data limite acima indicados, podendo
a abertura das mesmas ter lugar na presença de concorrentes que desejarem comparecer á
sessão pública.

4. A visita ao local da obra será afectuada no dia 29 de Junho de 2021, pelas 9.00 horas e o
ponto de partida será no Edifício-sede do Conselho Municipal da Matola.

5. O período de validade das propostas será de 120 dias (cento e vinte) dias, após a abertura.

6. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
n.º 5/2016 de 8 de Março.

Matola, Junho de 2021

 Chefe da UGEA

(Ilegível)
6136

A 
INSPECÇÃO Na-
cional das Activi-
dades Económicas 
(INAE), o Conselho 
Municipal da Cida-

de de Nampula e o sector de 
pecuária iniciaram sema-
na passada a segunda fase 
da campanha conjunta de 
combate à venda de carne 
bovina, caprina e suína, in-
cluindo peixe e marisco, em 
condições inadequadas nos 
mercados da urbe, sobretudo 
informais, pondo em risco a 
saúde pública. 

O delegado provincial 
da INAE em Nampula, Hé-
lio Rareque, explicou que a 
campanha não só consiste 
na sensibilização dos co-
merciantes a observarem as 
condições mínimas de higie-
ne, na conservação e venda 
de carne, como também no 
acompanhamento do pro-
cesso de abate, transporte e 
comercialização. 

“Tratando-se de uma si-
tuação preocupante e que 
acontece há bastante tem-
po, daí que decidimos fazer 
um trabalho envolvendo ou-
tras instituições, incluindo 
o próprio Município, porque
entendemos que não se pode
pôr em risco a vida dos con-
sumidores de forma contí-
nua”, disse Rareque.

O responsável acredita 
que com o envolvimento de 
outros sectores na imple-

CARNE NOS MERCADOS 

Arranca nova
campanha de combate
à venda inadequada 

mentação da campanha o ce-
nário possa vir a mudar para 
melhor, requerendo para isso 
muito empenho. 

A primeira fase da cam-
panha realizou-se em Maio 
e porque não terá surtido os 
efeitos desejados desenca-
deou-se esta segunda, num 
trabalho que se pretende 
permanente, tendo em con-
ta a persistência da venda, 
sobretudo de carne, em con-
dições que põem em causa a 
saúde pública.

Aliás, o Departamento de 

Pecuária na Direcção Pro-
vincial de Agricultura e Se-
gurança Alimentar assegura 
que nunca deixou de estar 
atento à venda de carne em 
condições degradantes nos 
mercados informais na cida-
de, contudo o negócio conti-
nua a ser desenvolvido.

Os vendedores de carne 
reconhecem as condições 
inadequadas em que desen-
volvem o seu negócio, não 
só por estarem ao ar livre, 
mas também pelo facto de 
os produtos e o local de ven-

da não reunirem condições 
higiénicas, porém culpam 
ao Conselho Municipal, que 
alegadamente continua a não 
criar locais apropriados para 
exercerem a sua actividade.  

De referir que na maior 
parte dos locais de venda não 
se sabe onde a carne foi aba-
tida e como ela é conserva-
da e transportada até chegar 
ao comprador, para além de 
ficar exposta em locais pró-
ximos da imundície, o que 
concorre para a contamina-
ção do produto.

Muita carne é vendida em condições deploráveis em Nampula

TRÊS funcionários dos Serviços de Migração na 
cidade de Nampula foram detidos sexta-feira 
em flagrante delito, numa operação coordena-
da pelo Gabinete Provincial de Combate à Cor-
rupção (GPCCN), acusados de envolvimento 
em actos de corrupção.

O porta-voz do GPCCN, José Wilson, expli-
cou que os indiciados estavam em serviço de 
fiscalização de actividade migratória e dirigi-
ram-se a uma empresa de produção de plásti-
cos, na zona do Rex, por saber que lá existiam 
cidadãos estrangeiros com DIREs (documentos 
de identificação de residência para estrangei-
ros) caducados, e cujo expediente de renovação 
estava em curso.

Já no local da fiscalização, ameaçaram deter 
um dos cidadãos, por sinal chinês, caso não de-

sembolsasse 40 mil meticais, acto consentido 
pelo estrangeiro, que entregou 30 mil meticais.

“Enquanto ainda se discutia sobre o valor 
remanescente um dos funcionários da empre-
sa alertou ao GPCCN, que de imediato se fez ao 
local, tendo flagrado os indiciados, que se pre-
paravam para abandonar o local”, explicou o 
porta-voz.

Para o gabinete, os factos acima descritos 
consubstanciam a prática na forma consuma-
da dos tipos legais de crimes, nomeadamente 
a corrupção passiva para acto ilícito e abuso de 
cargo ou função.

Presentes a jornalistas, os indiciados escu-
saram-se a prestar qualquer declaração, asse-
gurando que só o fariam mediante autorização 
do seu advogado.

Funcionários da Migração 
detidos por corrupção

O MUNICÍPIO da Cidade 
de Nampula pretende criar 
incentivos administrativos 
para dinamizar o trabalho 
dos membros da Polícia 
Municipal e de Fiscalização, 
o que vai permitir uma co-
bertura melhor do ponto de
vista de combate aos actos
criminais e de violação do
Código de Postura Munici-
pal.

Para o efeito, os mem-
bros da Assembleia Muni-
cipal, reunidos na II Sessão 
Ordinária, aprovaram, há 
dias, a proposta da edilida-
de que visa a atribuição de 
patentes para os oficiais su-
periores, subalternos, su-
pervisores e guardas, como 
preconiza o artigo 14 do Re-

gulamento de Atribuição de 
Patentes e a Promoção da 
Polícia Municipal.

O autarca Paulo Vahanle 
explicou que o patentea-
mento é um acto normal, 
sendo que um dos objec-
tivos é reestruturar aquela 
força, instituindo os chefes 
das equipas de trabalho.

Trata-se de uma inicia-
tiva que vai abrir espaço 
para questões de responsa-
bilização em caso de exis-
tirem irregularidades ou 
benefícios quando surjam 
sucessos numa determina-
da actividade.

Vahanle entende que, 
para além de assegurar a 
protecção dos cidadãos, os 
incentivos a serem atribuí-

dos aos membros da Polícia 
Municipal vão dinamizar o 
exercício das suas funções 
para o aumento das recei-
tas.

De acordo com o autar-
ca, os trabalhos de fiscaliza-
ção estavam relegados para 
o segundo plano, o que pre-
judicava a colecta de recei-
tas para os cofres da autar-
quia, mas neste momento a
realidade é outra no que diz
respeito à vigilância e segu-
rança dos cidadãos.

O “Notícias” sabe que 
a Polícia Municipal conta 
com mais de 150 agentes e 
há perspectivas de recruta-
mento, em breve, de outros 
100 profissionais para re-
forçar o efectivo.

Edilidade quer
dinamizar trabalho
da Polícia Municipal
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   PUBLICIDADE

República de Moçambique
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

COFRE GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea d) do artigo 33, número 3 do artigo 96 e o artigo 64, número 2, todos do 
Regulamento de Contratação 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 

de acordo com tabela abaixo:

Entidade adjudicada Objecto de Contratação  Montane de Adjudicação Concurso

ISA PAPERS, LDA
- Lote I

CICRAVEM, LDA 
-Lote II

Fornecimento de artigos de 
escritório, material didáctico 
e toneres

1,200.000.00MT 
- Lote I

2,300.000.00MT 
- Lote II

Concurso Limita-
do Nº03/CGRN/
UGEA/2021

CIUEM
Serviços de manutenção do 
sistema de registo criminal

3,965.000.00MT
Concurso por Ajus-
te Directo N°03/
CGRN/UGEA/2021

Maputo, aos 21 de Junho de 2021

O Presidente do Conselho de Administração do Cofre   

(Ilegível)
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Anúncio de Vaga
Assessor em Finanças Públicas e Procurement - Niassa

SNV é uma organização não-lucrativa de desenvolvimento internacional. Fundada na Holanda há mais de 50 anos, 
construímos uma presença local, a longo prazo em mais de 25 países mais pobres na Ásia, África e América La-
tina. Acreditamos que ninguém deveria viver na pobreza. Dedicamo-nos a apoiar uma sociedade na qual todas 
as pessoas, independentemente de raça, classe ou gênero, têm da liberdade de procurar o seu desenvolvimento 
sustentável. O nosso foco é aumentar a renda das pessoas e oportunidades de emprego em sectores produtivos, 
como a agricultura, bem como melhorar o acesso a serviços básicos, como energia, água, saneamento e higiene. O 
objectivo principal da posição é fornecer conhecimentos técnicos e serviços de assessoria em Finanças Públicas e 
Procurement e intervenções ao projecto. O Assessor dá o seu contributo ao Gestor do Projecto e aos parceiros do 
projecto, a fim de cumprir os objectivos acordados e realizar intervenções bem-sucedidas. O Assessor identifica 
oportunidades e áreas a melhorar, para assegurar resultados de qualidade.

Responsabilidades Chave:
• Fortalecer os mecanismos de transparência na utilização dos fundos do projecto alocados ao Governo

de Moçambique (DPOPHRH, DPEF, DPS, Distritos), a fim de cumprir com as políticas de regulamento de
gestão das finanças pública;

• Desenvolver e harmonizar os sistemas de planificação financeira e orçamentação nas unidades governa-
mentais, com ênfase especial na inclusão do orçamento das actividades de água e saneamento;

• Assessorar no uso de procedimentos operacionais do SISTAFE: Planificação e Inscripção, Desembolso e
Solicitação de Fundos, Execução Financeira e Geração de Relatórios através do e-SISTAFE;

• Reforçar o uso de procedimentos operacionais e da aplicação da legislação nacional relacionados com a
empreitada de obras e aquisição de bens e serviços públicos;

• Desenvolver a implementação de uma auditoria e mecanismos de controlo interno aos fundos alocados ao 
governo para uma maior responsabilização e transparência;

• Apoiar na monitoria e controlo do orçamento do programa alocado a Unidade de Gestão e tomar ações
corretivas para estar em conformidade com o plano de trabalho do projecto;

• Supervisionar os lançamentos contabilísticos das despesas dos fundos do programa alocados a Unidade
de Gestão e apoiar na elaboração das correções necessárias.

• Submeter os relatórios financeiros dos fundos do programa alocados a Unidade de Gestão e realizar as
análises financeiras correspondentes.

• Desenvolver e reforçar parcerias eficazes orientadas a partilha de conhecimentos entre os intervenientes
relevantes;

Requisitos Chaves: 
• Mínimo de Licenciatura em Administração de Empresas, Finanças, Contabilidade, Administração Pública

ou outra área afins; Pelo menos 5 anos de experiência de trabalho relevante na gestão das finanças públi-
cas e 2 anos de experiência de trabalho relevante na gestão financeira de projectos de assistência técnica.

• Experiência com o funcionamento do sector público, privado e organizações da sociedade civil em Mo-
çambique;

• Eexperiência com sistemas públicos de gestão financeira, a familiaridade com o e-SISTAFE indispensável;
• Experiência em dar formação nas políticas de gestão das finanças públicas e seus regulamentos;
• Conhecimento e experiência de trabalho em projectos do sector da Água e Saneamento é uma vantagem

significativa; Fortes habilidades interpessoais;
• Habilidades comprovadas na análise de dados e elaboração de relatórios;
• Proficiência oral e escrita em Inglês e Português.

Candidaturas
Caso tenha as habilidades e atributos adequados, envie a sua candidatura e CV, através do seguinte link -                                   
https://smrtr.io/5TszP,  até ao dia 2 de Julho de 2021.  A SNV é uma organização de oportunidades iguais e 
encoraja positivamente as candidaturas de pessoas devidamente qualificadas e elegíveis, independentemente do 
gênero, raça, condição física, idade, religião ou estado civil. Somente os candidatos seleccionados para entrevista 
serão contactados no prazo de duas semanas após a data de encerramento das candidaturas. 
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BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

Termos e condições aplicavéis

A
LCANÇAR o maior 
número possível de 
combatentes na acti-
vidade de geração de 
renda deve ser o gran-

de desafio da nova liderança da 
representação do Fundo da Paz 
a nível da província de Maputo. 

Este desafio foi feito há dias 
pela secretária de Estado na 
província de Maputo, Vitória 
Diogo, depois da apresentação 
da nova delegada do Fundo da 
Paz nesta província, Nidelsita 
Sata. 

O acto foi testemunha-
do pelo director executivo do 
Fundo da Paz, Estêvão Mwiya, 
e pelo director dos Serviços 
Provinciais dos Combatentes, 
Portácio Luís.

Com a indicação da nova 
delegada, estão criadas as con-
dições técnicas e administrati-
vas para a implantação, a breve 
trecho, de uma representação 
que possa atender exclusiva-
mente os anseios dos comba-
tentes que queiram desenvol-
ver actividades económicas e 
de negócio. 

A secretária de Estado na 
província de Maputo mostrou-
-se satisfeita pelo facto de ter
sido indicada uma delegada
que conhece bem a área, asso-
ciado ao facto de ter trabalhado 
no Governo local. 

Contudo, a dirigente fez sa-
ber que o extracto social que a 
nova delegada vai atender tem 
especificidades claras e precisa 
de um carinho ao tamanho do 
valor que cada um merece. 

A RENAMO condena o 
comportamento dos agen-
tes envolvidos na explora-
ção sexual de reclusas do 
Estabelecimento Peniten-
ciário Especial para Mulhe-
res, antiga Cadeia Feminina 
de Ndlavela, na província 
de Maputo, e insta as au-
toridades da Justiça a puni-
-los exemplarmente.

Segundo o porta-voz
deste partido, José Mantei-
gas, que falava ontem, em 
Maputo, numa conferência 
de imprensa, as autorida-
des da Justiça não devem 
se limitar em transferir os 
agentes de um ponto para 

o outro, mas sim respon-
sabilizá-los pelos actos que
praticaram.

Para que esta respon-
sabilização seja eficiente 
José Manteigas afirmou ser 
necessário criar uma co-
missão de inquérito inde-
pendente, composta por 
pessoas idóneas e capazes 
de trazer a verdade sobre 
os contornos da exploração 
sexual das reclusas.

No entender da Rena-
mo, a comissão criada pelo 
Ministério da Justiça, As-
suntos Constitucionais e 
Legalidade é  uma simula-
ção para entreter os cida-

dãos. 
“É posição da Renamo 

que seja criada uma comis-
são independente. O Go-
verno já se mostrou incapaz 
de trazer resultados aceitá-
veis sempre que há criação 
de uma comissão de inqué-
rito”, indicou Manteigas.

Refira-se que a comis-
são de inquérito, liderada 
pelo Ministério da Justiça, 
Assuntos Constitucionais 
e Religiosos, integra o Mi-
nistério Público, Serviço 
Nacional de Investigação 
Criminal, Serviço Nacional 
Penitenciário, Centro de 
Formação Jurídica e Judi-

ciária, Instituto de Patro-
cínio e Assistência Jurídica, 
Associação de Mulheres de 
Carreira Jurídica, Comis-
são Nacional dos Direitos 
Humanos, Ordem dos Ad-
vogados de Moçambique e 
grupo de psicólogos para 
preparar e ajudar na inte-
racção com as reclusas.

Para além destes mem-
bros, a comissão de inqué-
rito integrará ainda técni-
cos do Ministério da Saúde, 
que irão avaliar questões 
relacionadas com o estado 
de saúde das reclusas su-
postamente forçadas a en-
volver-se na prostituição.

A NOVA Democracia condena com 
veemência e repulsa os actos de ex-
ploração sexual de reclusas no Esta-
belecimento Penitenciário Especial 
para Mulheres, antiga Cadeia Femini-
na de Ndlavela, na província de Ma-
puto, apelando à protecção das víti-
mas.

Para esta formação política, estes 
actos atentam de forma gravosa con-
tra os Direitos Humanos, neste caso 
particular de mulheres, violando os 
tratados internacionais de que Mo-
çambique é signatário.

Os instrumentos internacionais 

sobre os Direitos Humanos incluem 
maus-tratos nas prisões, desde tor-
tura, tratamento desumano e todas as 
formas de violência contra as mulhe-
res.

Diante desta situação, o partido 
Nova Democracia insta, através de 
um comunicado de imprensa envia-
do à nossa Redacção, a Procurado-
ria-Geral da República a instaurar a 
adequada instrução preparatória, pois 
acredita existirem indícios suficientes 
de prática de associação criminosa, 
tortura e outros tratamentos cruéis. O 
Ministério da Justiça, Assuntos Cons-

titucionais e Religiosos suspendeu a 
direcção do Estabelecimento Peni-
tenciário Especial para Mulheres até à 
conclusão dos trabalhos de investiga-
ção sobre os alegados casos de explo-
ração sexual de reclusas.

Esta medida visa garantir que a 
comissão de inquérito criada recen-
temente possa trabalhar sem qual-
quer interferência dos membros de 
direcção deste estabelecimento. En-
tretanto, a suspensão não abrange os 
guardas prisionais, que continuam 
com a missão de garantir a segurança 
do recinto prisional.

DEFENDE VITÓRIA DIOGO

Fundo da Paz deve  
abranger maior 
número de combatentes

Vitória Diogo na apresentação da nova delegada do Fundo da Paz

Segundo Vitória Diogo, 
trabalhar com combatentes 
requer uma dose de humilda-
de e, sobretudo, verticalidade 
e paciência no tratamento das 
suas preocupações. 

“São pessoas que deram as 
suas vidas pela causa da na-
ção, por isso cabe agora a vocês 
jovens valorizar esses feitos, 
oferecendo um melhor atendi-
mento ao grupo”, frisou Diogo.

Na óptica da dirigente, 
o pouco dinheiro disponível
deve acrescentar valor tangí-
vel, mudando a vida dos com-
batentes e suas famílias. Por
isso é recomendada uma rota-
tividade do fundo como forma

de beneficiar o maior número 
possível de combatentes nesta 
província. 

Por seu turno, o director 
executivo do Fundo da Paz fez 
saber que estão já criadas as 
condições para que a Delega-
ção Provincial inicie as suas 
actividades, dado que as insta-
lações para o efeito foram iden-
tificadas e neste momento de-
correm as obras de reabilitação. 

“Esperamos que as insta-
lações sejam entregues até ao 
final de mês de Junho, facto 
que vai permitir que a delega-
ção entre em funcionamento”, 
prometeu Mwiya.

O Fundo da Paz e Recon-

ciliação Nacional já financiou 
cerca de 667 projectos de gera-
ção de renda aos combatentes 
a nível da província de Mapu-
to, com destaque para áreas 
da avicultura, agricultura, pe-
cuária e pequenas indústrias 
transformadoras.

Com a implantação da De-
legação de Maputo, o Fundo 
da Paz vai contar com qua-
tro representações, depois de 
Cabo Delgado, Nampula e Tete, 
mas a meta é criar delegações 
em todas províncias, de forma 
faseada, o que permitirá uma 
melhor monitoria dos projec-
tos bem como assistência téc-
nica aos mutuários.

EXPLORAÇÃO SEXUAL DE RECLUSAS

Renamo exige 
responsabilização

NAS PENITENCIÁRIAS

Nova Democracia apela 
à protecção das vítimas
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

1ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, correm 
éditos de vinte (20) dias, contados da segunda e última publicação deste anúncio, 
citando os credores desconhecidos da executada K. Investimentos, Limitada, com 
sede na cidade de Pemba, Rua do Chai, Bairro de Natite, província de Cabo Delgado, 
para no prazo de dez dias, posteriores àquele dos éditos, reclamarem, querendo, o 
pagamento do seu crédito pelo produto do bem penhorado de que tenham garantia 
real, nos Autos de Execução Ordinária nº 95/2017-P, movidos pelo exequente 
NOSSO BANCO, Sociedade em Liquidação (Comissão Liquidatária), sobre o se-
guinte imóvel:

Imóvel localizado no Bairro de Namutequeliua, Av. do Trabalho, nº 4946, cidade de 
Nampula, descrito na Conservatória do Registo Predial de Nampula sob o número 
1467, a folhas 54, do livro B-5, e inscrito na mesma Conservatória sob o nº 82338, a 
favor de K. Investimentos, Lda. 

Maputo, aos 8 de Junho de 2021

O Ajudante de Escrivão de Direito
Constantino Rafael Tivane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DE SAUDE DA CIDADE 

HOSPITAL PSIQUIATRICO DO INFULENE
UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Vimos por meio desta rectificar a publicação do anúncio de 
Adjudicação do Concurso, publicado no dia 17 de Junho de 
2021, que a empresa Liasse Serviços com o valor da proposta: 
421.785,00Mt, não foi Adjudicada segundo o anúncio, e a 
empresa Adjudicada é Mamia Serviços Lda, com valor da 

proposta: 420.123,60Mt.

Maputo,  de Junho de 2021
Autoridade Competente

Ilegivel

Hospital  Psiquiatrico do Infulene Av. Moçambique Km 10 Zimpeto efone: +258 21472860

Assistência Técnica para Apoio ao 
Comércio e Desenvolvimento de 
Moçambique - PROMOVE Comércio

Número de Referência do anúncio:   

2020/S 023-05014

O Gabinete do Ordenador Nacional para a Cooperação 

Moçambique/União Europeia (GON) pretende adju-

dicar um contrato de serviços de Assistência Técnica 

para Apoio ao Comércio e Desenvolvimento de Mo-

çambique - PROMOVE Comércio, em Maputo – Moçam-

bique, com assistência financeira do 11º Fundo Euro-

peu de Desenvolvimento (FED). O aviso de contrato e 

informações adicionais sobre o anúncio de contrato 

pode ser consultado no Suplemento do Jornal Oficial 
da União Europeia (TED) e Funding & tender opportu-

nities (F&T Portal):    

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportuni-

ties/portal/screen/home

O prazo para a apresentação de candidaturas é 26 de 

Julho de 2021, às 14:00 (hora local em Moçambique)
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A 
PRESIDENTE da 
Assembleia da Re-
pública (AR), Espe-
rança Bias, afirma 
que o terrorismo 

é uma ameaça global com 
consequências nefastas 
para a paz e segurança cujo 
combate exige uma acção 
coordenada da comunidade 
internacional.

Esperança Bias fez este 
pronunciamento ontem, na 
sessão de abertura da con-
ferência inter-parlamentar, 
em formato virtual, sobre 
“O Papel dos Parlamentos 
no Aprofundamento da Re-
lação União Europeia-Áfri-
ca”, na qual saudou o apoio 
multiforme que a União Eu-
ropeia tem prestado a Mo-
çambique para fazer face às 
acções dos terroristas.

“O meu país tem estado 
a ser vítima de acções ter-
roristas violentas e bárbaras 
que têm resultado no assas-
sinato, rapto de cidadãos 
inocentes, movimentação 
de pessoas das sua zonas de 
origem, assim como a des-
truição de infra-estruturas 
públicas e privadas, resul-
tando numa grave crise hu-
manitária em algumas re-
giões da província de Cabo 
Delgado”, disse Esperança 
Bias aos parlamentares eu-
ropeus.

A INSPECÇÃO-GERAL da Ad-
ministração Pública (IGAP) 
disponibilizou desde ontem 
uma linha telefónica gratuita 
para a apresentação de quei-
xas, denúncias, reclamações 
e sugestões à Função Pública 
bem como receber respostas 
de forma célere.

Trata-se de uma platafor-

ma designada “Fala Cidadão”, 
constituída por uma linha 
gratuita de chamadas extensi-
va a todo o território nacional 
e que poderá ser usada por ci-
dadãos, em geral, e entidades 
públicas ou privadas. 

Falando no lançamento 
deste mecanismo, a Ministra 
da Administração Estatal e 

Função Pública, Ana Comoa-
na, disse tratar-se de um ins-
trumento que vai contribuir 
para aprimorar e incrementar 
a eficiência dos processos de 
prestação de serviços de qua-
lidade ao público.

Afirmou que é isso que se 
pretende, uma IGAP que en-
quanto guardiã da legalidade 

AS autoridades moçambicanas 
a diversos níveis são exortadas a 
impor penas severas aos violado-
res dos Direitos da Criança, que 
vão desde a violência doméstica, 
trabalho forçado, abuso sexual e 
uniões forçadas.

Falando esta semana na vila de 
Chitima, sede distrital de Cahora-
-Bassa, o esposo da secretária de
Estado na província de Tete, Ro-
sário Vicente Aly, a um grupo de
crianças, pais e professores, no

âmbito das celebrações de 16 de 
Junho, Dia da Criança Africana, 
lembrou às lideranças comunitá-
rias para fortalecerem as acções 
de vigilância popular e a denúncia 
destes actos, que perigam a vida 
das crianças.

“Temos que fortalecer os me-
canismos de combate ao tráfico de 
crianças, incentivando a denún-
cia de casos de violência, abuso 
e de exploração sexual contra os 
menores”, recomendou Rosário 

Aly.
Num outro desenvolvimento,  

apelou aos pais para aderirem às 
campanhas de registo de nasci-
mentos logo após a chegada da 
criança ao mundo. Estas campa-
nhas são promovidas pelas auto-
ridades nas comunidades rurais e 
ajudam o Governo na elaboração 
de estatísticas para a projecção da 
população.

Acrescentou que, no âmbito 
da Família e Acção Social, o Exe-

cutivo moçambicano promove o 
bem-estar, segurança e estabili-
dade familiar, priorizando a as-
sistência às crianças, mulheres, 
idosos e às pessoas portadoras de 
deficiência e vulneráveis. 

Aly lembrou ainda que o Exe-
cutivo moçambicano sempre 
criou condições para impulsionar 
o papel da mulher na família, pre-
ponderante para o crescimento
saudável da criança e estabilidade
familiar.

COMBATE AO TERRORISMO

AR defende coordenação 
internacional

Esperança Bias participa da conferência virtual sobre o papel dos parlamentos  no aprofundamento 
da relação União Europeia-África

Acrescentou que os ata-
ques terroristas põem em 
causa a paz e integridade 
territorial, bem como cons-
tituem uma ameaça à paz e 
estabilidade regional.

No quadro da parceria 
de diálogo União Europeia-
-África, Esperança Bias en-
coraja os governos a juntar
sinergias para que a capa-
cidade de produção de va-
cinas seja partilhada com os
países em desenvolvimen-
to, sendo dever dos parla-
mentares advogar para que
este desiderato seja alcan-
çado.

Para ela, o elevado nú-
mero de óbitos vítimas da 
pandemia da Covid-19 nos 
países em desenvolvimento 
requer maior cometimento 
de recursos que permitam 
maior acesso às vacinas.

“Congratular os Estados 
pelos recentes compromis-
sos anunciados, de disponi-
bilizar cerca de dois biliões 
de vacinas aos países com 
menos recursos. Trata-se 
de uma decisão que vai cer-
tamente contribuir para a 
mitigação da propagação da 
doença”, disse Bias.

Nesta conferência, os 
deputados discutiram o pa-
pel dos parlamentares no 
aprofundamento da relação 
União Europeia-África. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Nova plataforma flexibiliza 
denúncias na Inspecção-Geral

e órgão de fiscalização da or-
ganização e funcionamento 
de toda Administração Públi-
ca, no país e na diáspora, seja 
mais actuante e mais atenta à 
voz e anseios do cidadão.

“A Inspecção-Geral da 
Administração Pública possui 
hoje maior robustez, à altu-
ra dos desafios impostos pela 
dinâmica que decorre das 
grandes reformas de desen-
volvimento do sector público, 
aliado ao processo da descen-
tralização em curso no país”, 
disse a ministra.

A ministra congratulou a 
direcção-geral do IGAP, que 
concebeu uma estratégia de 
comunicação inovadora e que 
se afigura adequada aos prin-
cípios de fluidez, eficiência e 
celeridade na comunicação, 
recepção e tratamento das pe-
tições, reclamações e denún-
cias do cidadão cuja média 
dos últimos 3 anos situa-se 
em 3.558.794 petições trami-
tadas, com uma capacidade 
de resposta calculada em 98.4 
por cento.

Afirmou tratar-se de uma 
medida que vai contribuir 
para evitar contactos físicos 

desnecessários, tendo em 
conta as medidas de preven-
ção da Covid-19 e potenciar 
o uso de Tecnologias de In-
formação e Comunicação na
Administração Pública.

Na apresentação da pla-
taforma, o inspector-geral da 
Administração Pública afir-
mou que o “Fala Cidadão” é 
acessível através do número 
800 400 404, todos os dias 
úteis, das 7.30 às 15.00 horas, 
possibilitando a apresentação 
de queixas, denúncias, recla-
mações ou sugestões, que de-
verão ser registadas e encami-
nhadas ao sector responsável 
para o devido tratamento.

Afirmou que o cidadão 
deverá receber a resposta 
num prazo de 24 horas, após 
a apresentação da denúncia, 
queixa ou reclamação pela 
mesma via, na mesma ceri-
mónia em que apresentou o 
logótipo da IGAP.

No mesmo evento a Ins-
pecção-Geral da Administra-
ção Pública e a empresa Tmcel 
assinaram um memorando de 
entendimento para flexibilizar 
o funcionamento da platafor-
ma “Fala Cidadão”.

Presidium do lançamento da plataforma “Fala Cidadão” da IGAP

Penas severas para violadores 
dos Direitos da Criança
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Dirija-se ao Absa e peça já a sua simulação de crédito.

O seu desejo de oferecer a melhor educação aos seus 
filhos, comprar um novo aparelho tecnológico, um carro 
ou uma casa não é um processo, é um sonho à espera  
de ser realizado. 

Temos a solução certa para aderir a uma variedade 
de opções de crédito, com toda a simplicidade  
e flexibilidade.

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

Isso é Africanicidade. Isso é Absa.

absa.co.mz

Oferecemos  
a solução certa,  
para tornar os seus 
sonhos em realidade.

5433
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–

ASSUNTO: Taxas de Serviços Prestados Pelo IAM, IP no Domínio do Caju 

Havendo necessidade de operacionalizar a legislação adjacente á reforma do IAM, IP, urge implementar o 

Regulamento para o Fomento, Produção, Comercialização, Processamento e Exportação do Caju, aprovado 

pelo Decreto nº 78/2018, de 6 de Dezembro no que diz respeito aos artigos 27 (taxas), 28 (fiscalização), 29 

(penalidades), e 30 (destino das taxas e multas), conforme se apresenta no anexo 1. 

Igualmente, urge implementar o Diploma Ministerial nº 36/2021, de 28 de Maio aprovado pelos Ministros da 

Agricultura e Desenvolvimento Rural e o da Economia e Finanças para o pagamento de taxas pela prestação 

de serviços pelo IAM, IP, de acordo com o anexo 2.  

Nr. De 

Ordem
Tipificação de Infracções Artigos Penalizações Salário Mínimo Valor da Taxa (MT)

1 Atraso no fornecimento da informação
1 salário mínimo do sector da 

agricultura
4 390,00  

2 Omissão de informacao ou fornecimento doloso de informação viciada
4 salários minimos do sector da 

agricultura
17 560,00                          

3 Recusa no fornecimento da informação 
6 salários mínimos do sector da 

agricultura
26 340,00  

4 Classificação dolosa na comercialização intermédia e da amêndoa do Caju 10% do valor da castanha de caju
 10% do valor da castanha 

de caju 

5 Classificação negligente na comercialização intermédia e da amêndoa do caju 5% do valor da castanha de caju
 5% do valor da castanha 

de caju 

6

6 salários mínimos do sector da 

agricultura para, exportador e 

industrial

26 340,00  

7
4 salários mínimos do sector da 

agricultura para os restantes actores
17 560,00  

8 Realização da actividade de Fomento sem registo Artigo 16

6 salários mínimos do sector da 

agricultura para exportador,industrial 

e produtor comercial

26 340,00  

9 Comercialização da castanha de caju sem o respectivo registo Artigo 19

Apreensão da castanha adquirida.                                                                                        

10 salários mínimos do sector da 

agricultura

43 900,00  

10 Comercialização da castanha de caju antes da data oficial Artigo 20, nos. 1 e 2

Apreensão da castanha adquirida.                                                                                       

10 salários mínimos do sector da 

agricultura

43 900,00  

11 Ensacamento ou armazenamento inedequado da castanha de caju Artigo 21
6 salários mínimos do sector da 

agricultura
26 340,00  

12 Transporte de castanha de caju sem a respectiva guia Artigo 22 15% do valor da castanha envolvida
 15% do valor da castanha 

envolvida 

13 Tentativa de exportação da castanha de caju em bruto pelo exportador Artigo 24
Apreensão da castanha no lote.                                                                                    

Multa no valor da castanha  atuada

 Multa no valor da 

castanha atuada 

14
Violação de procedimentos para a exportação da castanha em bruto pelo 

exportador
Artigo 25 15% do valor da castanha de caju

 15% do valor da castanha 

de caju 

15 Vedação do acesso aos fiscais a locais de interesse para a actividade inspectiva Artigo 28
4 salários mínimos do sector da 

agricultura
17 560,00  

4 390,00   

TABELA DE INFRACÇÕES E PENALIZAÇÕES

Obs: Aprovado pelo Decreto n° 78/2018 de 6 de Dezembro

Artigo 6

Artigo 8

Artigo 11Incumprimento da norma de registo de actores do caju

Nr. De 

Ordem
Designação 

Valor da Taxa (Salário Mínimo do Sector da 

Agricultura)
Documento a Expedir Salário Minimo Valor da Taxa ( MT)

1  Actores e Actividades do Caju Para a certificação

1.1 Fomentador do Caju Isento Certificado de Registo Isento

1.2  Produtor familiar do Caju Isento Certificado de Registo Isento

1.3 Produtor Comercial do Caju Isento Certificado de Registo Isento

1.4
 Comerciante inicial Um salário mínimo na Agricultura

Certificado de Registo, Caderneta e bloco de 

Guias de Trânsito 4 390,00   

1.5
 Comerciante Intermédio Três salários mínimos na Agricultura

Certificado de Registo, Caderneta e bloco de 

Guias de Trânsito 13 170,00   

1.6
Industriais de Processamento Primário da Castanha de Caju Dois salários minimos na Agricultura

Certificado de Registo, Caderneta e bloco de 

Guias de Trânsito 8 780,00   

1.7
 Exportador da Castanha de Caju Três salários mínimos na Agricultura

Certificado de Registo, Caderneta e bloco de 

Guias de Trânsito 13 170,00   

1.8 Exportador do Caju Um salário mínimo na Agricultura Certificado de Registo 4 390,00   

1.9 Processador Artesanal do Caju Isento Certificado de Registo  Isento 

1.10 Processador do Caju Um salário mínimo na Agricultura Certificado de Registo 4 390,00   

1.11 Processador do Falso Fruto do Caju Um salário mínimo na Agricultura Certificado de Registo 4 390,00   

1.12 Certificador de Qualidade de Amêndoas Cinco salários mínimos na Agricultura Certificado de Qualidade 21 950,00   

1.13 Emissão do Certificado de Qualidade da Castanha Bruta Treze salários mínimos na Agricultura Certificado de Qualidade 57 070,00   

1.14

 Acesso Técnico ao Centro de Pesquisa e aos Investigadores 

do Caju
Dois salários mínimos na Agricultura

Certificado de Acesso 8 780,00   

1.15

 Credencial para a Exportação do Caju (Castanha bruta e 

Amêndoa)
Dois salários mínimos na Agricultura

Credencial de Exportação 8 780,00   

                4 390,00   

TABELA DE TAXAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO IAM, IP NO DOMÍNIO DO CAJU

Obs: 4390,00 MT salário mínimo na agricultura, aprovado pelo despacho de 22 de Maio de 2019 do Ministério de Economia e Finanças

ANEXO I

–

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
________ 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 

INSTITUTO DE AMÊNDOAS DE MOÇAMBIQUE, IP 

(IAM, IP) 

 

Ordem de Serviço nº 02 /IAM-DG/001.1/2021 

–

Anotem que sempre que houver uma actualização do salário mínimo do Sector da Agricultura, o IAM, IP na 

Sede, irá informar as suas Delegações. 

Deste modo, as Delegações deverão articular com os Serviços Centrais de Estudos, Planificação e Cooperação 

para a obtenção dos documentos e dos modelos operacionais. 

Maputo, 08 de Junho de 2021 

 

O DIRECTOR-GERAL  

º –
 

–

Ilídio Afonso José Bande 

(Especialista C) 
 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA 

CIDADE DE MAPUTO
4ª Secção

ANÚNCIO

Pela Quarta Secção do Tri-
bunal Judicial da Cidade de 
Maputo correm éditos de 
trinta dias, citando o exe-
cutado NELSON S. SOZINHO 
PAULO, residente no Bairro 
CFM, cidade de Mocuba, ac-
tualmente em parte incerta, 
para no prazo de dez dias, 
a contar da data da segunda 
e última publicação Banco 
Comercial e de Investimen-
tos, SA, a quantia de 608 
637,85MT (seiscentos e 
oito mil e seiscentos e trin-
ta e sete meticais e oitenta 
e cinco centavos), em dívida 
nos Autos de Execução Or-
dinária para o Pagamento 
de Quantia Certa, registados 
sob o nº 100/2020-E, que 
por este Juízo e Cartório de 
Único Ofício lhe move o ex-
equente, ou no mesmo prazo 
nomear à penhora, bens su-
ficientes para tal pagamen-
to e do mais que acrescer, ou 
deduzir oposição que tiver 
nos termos dos artigos 811º, 
812º e seguintes do CPC, sob 
pena de, não o fazendo, se 
devolver esse direito ao ex-
equente, prosseguindo a ex-
ecução seus termos, pelos 
fundamentos constantes da 
petição inicial, que se encon-
tra arquivada no Cartório de-
sta Secção à sua disposição, 
podendo levantá-la, dentro 
das horas normais de expedi-
ente.

Maputo, aos 20 de Maio 
de 2021

A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano

Verifiquei

A Juíza de Direito
Sofia Abdul Carimo 
Sulemane Manjate
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República de Moçambique

Província de Maputo
GOVERNO DO DISTRITO DA MATOLA

SECRETARIA DISTRITAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com o número 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada 

de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 

pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos concursos 

abaixo discriminados:

Nº
Modalidade de 

Contratação
Objecto de Concurso

Valor de Adjudicação 

incluindo IVA

Concorrente 

Adjudicado

1.
Concurso Público nº02/

SD/UGEA/2021 

Construção de 5 salas de 

aulas na escola secundária 

no bairro de Siduava

5.953.721,71MT KL PROJECTOS, LDA

2,
Concurso Por Cotações 

nº 011/SD/UGEA/2021

Aquisição de máquinas 

e equipamentos de 

refrigeração

271.788,37MT SOTUX, LDA 

3.
Concurso Por Cotações 

nº0008/SD/UGEA/2021
Fornecimento de lanches 200.772,00MT LIASSE SERVIÇOS

4.
Concurso Por Cotações 

nº 0009/SD/UGEA/2021

Reparação/ manutenção 

de viaturas
124.936,00MT TAM, LDA

5.
Concurso Limitado nº 

0002/SD/UGEA/2021

Aquisição de equipamento 

informático
636.173,99MT OMID SERVICE, LDA

6.
Concurso Limitado nº 

0003/SD/UGEA/2021

Aquisição de mobiliário 

escolar
1.635.075,00MT BAHARAN, LDA

Matola, Junho de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)

6129

República de Moçambique
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

COFRE GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio do Concurso Público nº:08/CGRN-UGEA/2021
Aquisição de Imóvel na Província de Manica/Cidade de Chimoio

1. O Cofre Geral dos Registo e Notariado convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras,

interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para aquisição de

um imóvel para fins institucionais, moradia do tipo 3 com anexos, pronta a usar, no centro da cidade de Chimoio,
província de Manica.

2. O prazo de validade das propostas será de 120 dias de calendário.

3. As propostas deverão ser entregues até às 13.00 horas do dia 12/7/2021, no Serviço Provincial de Justiça

e Trabalho de Manica abaixo indicado, local onde serão abertas, quinze minutos depois na presença dos

concorrentes que desejarem comparecer.

4. O posicionamento dos concorrentes será no dia 16/7/2021, pelas 13.00 horas, no mesmo endereço da

abertura das propostas, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

5. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor é de 50.000,00MT (cinquenta
mil meticais), com validade de 150 dias de calendário.

6. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou

levantá-los pela importância não reembolsável no valor de 1.000,00MT (mil meticais) mediante apresentação

de talão de depósito no Banco Barclays, na conta nº 3211100061,NIB 000200323211100006106, nos

seguintes endereços:

• Serviço Provincial de Justiça e Trabalho de Manica- Cidade de Chimoio, Avenida 25 de Setembro, número

764, Caixa Postal nº248, Rés-do-chão, contacto 825926740/ 849179730, província de Manica.

• Cofre Geral dos Registos e Notariado- Rua de Bagamoyo, número 48, 1º andar, Telefone

+25821311367/+25821311368, Maputo.

7. 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 17 de Junho de 2021

O Presidente do Conselho de Administração

(Ilegível)
6017

6073

CARE INTERNACIONAL EM MOÇAMBIQUE

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
A CARE INTERNATIONAL EM MOÇAMBIQUE convida empresas construtoras interessadas em 

apresentar propostas fechadas para a Contratação de Empreitada de Obras Públicas para a execução 

de trabalhos de construção de 2 Escolas Primárias no distrito de Chiúre e 2 Escolas Primárias e um 

Espaço Seguro para Mulheres e Raparigas no distrito de Montepuez, na província de Cabo Delgado.

1. As salas por construir estarão nas seguintes comunidades de acordo com o quadro abaixo:

Lote 1 Distrito de Chiúre
Local Número de Salas Número de Salas Administrativas N.º Latrinas

EP Marrupa 3 1 1 Bloco

EP Meculane 3 1 1 Bloco

Total 6 2 2

Lote 2 Distrito de Montepuez
Local Número de Salas Número de Salas Administrativas N.º Latrinas

EP N’tele 3 1 1 Bloco

EP Nicuapa 3 1 1 Bloco

Espaço Seguro Nicupa 2 1 1 Bloco

Total 8 3 3

2. Os empreiteiros qualificados poderão obter os documentos do concurso visitando o link a seguir e baixando
as Instruções, especificações BOQ´s e designs do concurso em versões PDF.
https://bit.ly/3gCZFRm

3. Abaixo poderão encontrar a tabela com indicação das datas específicas do concurso:
Data da Visita e Ponto de Encontro: Pemba – 23 e 24 de Junho de 2021, às 8.00 horas da manhã,    
na Direcção Provincial de Educação de Cabo Delgado;
Data-limite para algumas questões: 1 de Julho de 2021;
Data-limite para Entrega da Proposta:  2 de Julho, às 14.00 horas.

4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, esclarecimentos de dúvidas e solicitar os

documentos do concurso por email no endereço moz.tenders@care.org com assunto “Concurso para a

Construção de 2 Escolas Primárias no distrito de Chiúre e 2 Escolas Primárias  e um Espaço Seguro para

Mulheres e Raparigas no distrito de Montepuez, na província de Cabo Delgado”;

5. As propostas deverão ser entregues até às 14.00 horas do dia 2 de Julho de 2021 nos escritórios da

CARE INTERNACIONAL, nos endereços abaixo:

o Rua NA 61, Bairro de Natite, próximo da Casa dos Agricultores, atrás do Raphaels Hotel, Cidade de Pemba –

Província de Cabo Delgado;

o Bairro Triângulo, Q-8, Casa 7, Nacala Porto – Província de Nampula;

o Avenida Mártires de Mueda, nº 596, Maputo;

6. As propostas deverão ser entregues em documento físico, sendo que as Propostas Financeira e Técnicas
contidas obrigatoriamente em envelopes separados, sendo que, um envelope esteja claramente expresso

Proposta Técnica e outro envelope em separado claramente expresso Proposta Financeira.  Caso as

propostas não estejam submetidas em envelopes separados as mesmas estarão sob pena de desclassificação
sumária.

7. As propostas serão abertas em sessão pública nos escritórios da CARE INTERNACIONAL às 14.00 horas
do dia 6 de Julho de 2021, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer:

CARE INTERNACIONAL EM MOÇAMBIQUE

Avenida Mártires de Mueda, nº 596, Maputo 

8. O Concurso será regido pelo regimento interno de Procurement vigente na Instituição.
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Acesse www.lam.co.mz, Ligue para 1737, 
Visite as nossas Lojas ou a sua Agência de Viagens. 

COMPRE JÁ O SEU BILHETE!  

13:30 | 14:10    VILANKULO-INHAMBANE

14:40 | 15:40 INHAMBANE-MAPUTO

 11:45 | 13:00MAPUTO-VILANKULO

Retoma de Voos
 
A partir do dia 2 de Julho voe de Maputo para 

Vilankulo e Inhambane 
Sextas-Feiras 
e Domingos

Todas as

14 Terça-feira, 22 de Junho de 2021

A ADPP em colaboração com a Aliança Global para Nutrição 
Melhorada (GAIN), Universidade Lúrio (Uni Lúrio), Associação 
h2n (h2n) e Viamo estão implementando um Projecto na área de 
Nutrição, financiado pelo Governo Norte-americano através da 
Agência Norte Americana para o Desenvolvimento Internacional 
(USAID). O Projecto é denominado Transform Nutrition e tem a 
duração de cinco anos e está sendo implementado em 12 distritos 
da Província de Nampula. É neste âmbito que a ADPP, pretende 
contratar serviços de Empresas ou Consultores Individuais 
especializados para o desenvolvimento da base de dados do 
Projecto usando o District Health Information System 2 (DHIS2) 

Tarefas a serem realizadas:
• Desenvolvimento da base de dados.
• Desenvolvimento de rotinas de importação de dados
• Criação de hierarquias na base de dados

• Cálculo dos indicadores
• Desenvolvimento de resumos mensais
• Desenvolvimento do dashboard
• Desenvolvimento de relatório de completude dos dados

entrados na base de dados
• Desenvolvimento de query parametrizados para a gestão

dos dados brutos
• Desenvolvimento de GIS
• Desenvolvimento do material de formação
• Treinamento do pessoal
• Hospedagem do sistema

Requisitos
a. Os candidatos devem apresentar diploma de formação em

Engenharia Informática ou Ciências de Computação;

b. Forte domínio de DHIS2 e de preferência ter desenvolvido

base de dados que estão em uso em organizações 
financiadas pela USAID;

c. Experiência prévia de trabalho com organizações
financiadas pela USAID;

d. Apresentar referência de organizações com as quais
trabalha ou trabalhou no desenvolvimento de sistema de
gestão de dados;

e. Apresentar uma proposta técnica e financeira de acordo
com as tarefas acima expostas e outras que achar
relevantes para o melhor desempenho do sistema;

Os interessados poderão solicitar os Termos de Referência 
detalhados e enviar a manifestação de interesse até ao dia 30 de 
Junho de 2021, através do e-mail: 
procurement@adpp-mozambique.org indicando o assunto que 
se dignou concorrer.

ADPP MOÇAMBIQUE

PROJECTO ‘TRANSFORM NUTRITION”

ANÚNCIO – Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento da Base de Dados do Projecto Transform Nutrition

288
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GABINETE DO DIRECTOR-GERAL

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES – DEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Concurso Público 60/SARH/ANE, IP./042.21/2020 - Fornecimento de 3 

Viaturas 4X4 Cabina Dupla

Nos termos do Artigo 64, nº 2, 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 ao concorrente Toyota de Moçambique SA, pelo 
preço de MZM 11.940.673,94 (Onze milhões, novecentos e quarenta mil, 
seiscentos e setenta e três meticais e noventa e quatro centavos), incluindo 
IVA.

Maputo, aos 18 de Junho de 2021

107

Requisitos:
- Licenciatura ou Bacharelato na área de Saúde ou mínimo

12ª Classe
- Nacionalidade moçambicana
- Vontade em aprender
- Honesta
- Boa apresentação
- Experiência não é factor preferencial
- Carta de Condução (preferencial)
- Residência na cidade da Beira
- Disponibilidade para se deslocar para as áreas

referenciadas

Oferece-se:
- Vencimento compatível
- Prémios por objectivos
- Viatura da Empresa
- Subsídio de transporte e subsídio para telemóvel
- 13º mês
- Outras regalias instituídas na Empresa

Enviar candidatura para o e-mail: 
ss@clubnet.co.mz ou joselopees21@gmail.com
acompanhada de C.V., foto e vencimento inicial pretendido e 
outras referências que entender úteis.

Empresa sediada em Maputo pretende admitir 
para os seus quadros:

Delegado(a) de Informação Médica/
Vendedor(a)

Para trabalhar Zona da Beira, Chimoio e Tete

6011

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 
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Comunica-se aos interessados que está aberto o concurso interno de mudança de carreira, no prazo de 30 

dias, a contar da data da publicação do presente aviso, para o provimento de vagas na carreira de Regime 
Geral e de Regime Especial Não Diferenciadas, neste quadro de pessoal, nos termos do Diploma Ministerial nº 
61/2000, de 5 de Julho.

Carreiras de Regime Geral, Específicas, Especial Não Diferenciadas Nº de Vagas 
Existentes

CARREIRAS DE REGIME GERAL
Carreiras de Especialista 03
Carreira de Técnico Superior em Administração Pública N1 03
Carreira de Técnico Superior N1 07
Carreira de Técnico Superior de Informação e Documentação N1 01
Carreira de Técnico Profissional de Informação e Documentação 04
Carreira de Técnico Profissional em Administração Pública 10
Carreira de Técnico Profissional 13
Carreira de Técnico 03
Carreira de Assistente Técnico 02
Carreira de Auxiliar Administrativo 24
Carreira de Operário 06
Total de Carreiras de Regime Geral 76

CARREIRAS DE REGIME ESPECIAL NÃO DIFERENCIADAS
Carreira de Técnico Superior de Comunicação Social N1 01
Carreira de Técnico Profissional de Comunicação Social 04
Carreira de Assistente Técnico de Comunicação Social 01
Carreira de Técnico Superior de Tecnologia de Informação e Comunicação N1 07
Carreira de Técnico Profissional de Tecnologia de Informação e Comunicação 06
Total de Carreiras de Regime Específica 19

TOTAL GERAL 95

Poderão candidatar-se ao concurso interno de mudança de carreira, os funcionários que preencham os 
seguintes requisitos:

I. CARREIRAS DE REGIME GERAL
1. Carreira de Especialista

• Doutoramento ou equivalente;

• Mestrado, ou equivalente, há mais de 5 anos, 10 anos de serviço na Administração Pública;

• Licenciatura há mais de 10 anos, 10 anos de serviço na Administração Pública, ter realizado trabalho

científico e de interesse na respectiva área de formação;
• Licenciatura há mais de 10 anos, 15 anos de serviço na Administração Pública, ter participado na

concepção ou elaboração de documentos com repercussões de especial relevo para toda a Administração 

Pública;

• Possuir boa informação de serviço;

• Possuir classificação não igual ou superior a bom nos últimos dois anos.

2. Carreira de Técnico Superior em Administração Pública N1

• Possuir Licenciatura em Administração Pública, Direito, Economia, Gestão, Sociologia, Psicologia ou

Antropologia; e aprovação em avaliação curricular acompanhado de entrevista profissional.

3. Carreira de Técnico Superior N1

• Possuir uma licenciatura ou equivalente e ser aprovado em avaliação curricular acompanhado de

entrevista profissional;

4. Carreira de Técnico Superior de Informação e Documentação N1

• Possuir o nível de licenciatura na área de Informação e Documentação

• Ter participado na capacitação sobre Segredo do Estado;

• Possuir boa informação de serviço;

• Possuir classificação não igual ou superior a bom nos últimos dois anos.

5. Carreira de Técnico Profissional de Informação e Documentação
• Possuir o nível médio técnico-profissional em ciências de Informação e Documentação ou equivalente;
• Ter participado na capacitação sobre o Segredo do Estado;

• Possuir boa informação de serviço;

• Possuir classificação não igual ou superior a bom nos últimos dois anos.

6. Carreira de Técnico Profissional em Administração Pública
• Habilitação: Possuir curso de nível médio de Administração Pública;

• Possuir boa informação de serviço;

• Possuir classificação não inferior a bom nos últimos três anos.

7. Carreira de Técnico Profissional
• Possuir um curso de nível médio técnico profissional ou equivalente;
• Possuir boa informação de serviço;

• Possuir classificação não inferior a bom nos últimos três anos.

8. Carreira de Técnico

• Possuir o 2º ciclo do ensino secundário ou equivalente;

• Possuir boa informação de serviço;

• Possuir classificação não inferior a bom nos últimos três anos.

9. Carreira de Assistente Técnico

• Possuir habilitações do 1º ciclo do ensino secundário ou curso básico do ensino técnico profissional;
• Possuir boa informação de serviço;

• Possuir classificação não inferior a bom nos últimos três anos.

10. Carreira de Auxiliar Administrativo

• Habilitação – 2º grau do nível primário do SNE ou equivalente;

• Possuir boa informação de serviço;

• Possuir classificação não inferior a bom nos últimos três anos.

11. Carreira de Operário

• Habilitação – 2º grau do nível primário do SNE ou equivalente;

• Possuir boa informação de serviço;

• Possuir classificação não inferior a bom nos últimos três anos.

II. CARREIRAS DE REGIME ESPECIAL NÃO DIFERENCIADAS
1. Carreira de Técnico Superior de Comunicação Social N1

• Possuir o nível de licenciatura em Comunicação Social;

• Possuir boa informação de serviço;

• Possuir classificação não inferior a bom nos últimos três anos.

2. Carreira de Técnico Profissional de Comunicação Social
• Possuir um curso de nível médio técnico-profissional, ou equivalente, com especialização em

Comunicação Social;

• Possuir boa informação de serviço;

• Possuir classificação não inferior a bom nos últimos três anos.

3. Carreira de Assistente Técnico de Comunicação Social

• Possuir habilitações literárias do 1º Ciclo do ensino secundário ou curso básico de ensino técnico-

profissional;
• Possuir boa informação de serviço;

• Possuir classificação não inferior a bom nos últimos três anos.

4. Carreira de Técnico Superior de Tecnologia de Informação e Comunicação N1

• Possuir uma Licenciatura, ou equivalente, com especialização em Informática e áreas afins;
• Possuir boa informação de serviço;

• Possuir classificação não inferior a bom nos últimos três anos.

5. Carreira de Técnico Profissional de Tecnologia de Informação e Comunicação
• Possuir um curso de nível médio técnico-profissional, ou equivalente, com especialização em

Informática ou áreas afins;
• Possuir boa informação de serviço;

• Possuir classificação não inferior a bom nos últimos três anos.

 O pedido de admissão ao concurso faz-se por requerimento dirigido ao Exmo. Senhor Secretário

Permanente do Ministério da Defesa Nacional.

 A selecção será feita através de avaliação curricular seguida de entrevista profissional.

 Para as entrevistas profissionais os candidatos deverão demonstrar conhecimento da seguinte legislação:

i. Lei nº 1/2018, de 12 de Junho – Constituição da República de Moçambique;

ii. Lei nº 10/2017, de 01 de Agosto, que Aprova o Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado;

iii. Lei nº 7/2012, de 8 de Fevereiro, que aprova a Lei de Base da Organização e Funcionamento da

Administração Pública;

iv. Lei nº 14/2011, de 10 de Agosto, que Regula a Formação da Vontade da Administração Pública, estabelece 

as Normas de Defesa dos Direitos e Interesses dos Particulares;

v. Decreto nº 30/2018, de 22 de Maio, que aprova o Regulamento do Subsistema de Carreiras e Remuneração;

vi. Decreto nº 5/2018, de 26 de Fevereiro, que aprova o Regulamento do Estatuto Geral dos Funcionários e

Agentes do Estado;

vii. Decreto nº 30/2001, de 15 de Outubro, que aprova as Normas de Funcionamento dos Serviços da

Administração Pública;

viii. Resolução nº 15/2018, de 24 de Maio, que aprova o Código de Conduta do Funcionário e Agente do

Estado;

ix. Resolução n˚ 41/2015, de 31 de Dezembro que aprova o Estatuto Orgânico do Ministério da Defesa
Nacional;

x. Diploma Ministerial n˚ 107/2016, de 30 de Dezembro que aprova o Regulamento Interno do Ministério
da Defesa Nacional;

As listas dos admitidos e excluídos serão afixados nos átrios da Direcção da Nacional de Recursos Humanos do 
Ministério da Defesa Nacional e Centros Provinciais de Recrutamento e Mobilização (CPRM).

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
GABINETE DO MINISTRO

AVISO

Maputo, aos _____ de _______________ de 2021

O Secretário Permanente
Casimiro Augusto Mueio

DNRH/MDN_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Av. Mártires de Mueda, nº 280/373 – Telf. 21 492 081/4 – Fax 21 490 292 Maputo – Moçambique – dnrh.mdn@mdn.gov.mzt.m
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ANÚNCIO DE CONCURSO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS 
ACTIVIDADES NAS ÁREAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

SANEAMENTO E PROMOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE 
NOS DISTRITOS DE MECÚFI E CHIÚRE

A HELVETAS Swiss Intercooperation (HELVETAS) é uma 
Organização Não-Governamental que implementa projectos 
na área de desenvolvimento rural nas Províncias de Nampula 
e Cabo Delgado. Trabalha nas áreas de: i) Água e infra-
estrutura,ii) Economia sustentável e Inclusiva, iii)Educação e 
Desenvolvimento de Capacidades, iiii) Governação e Paz.

A HELVETAS Swiss Intercooperation (HELVETAS) está 
a implementar o projecto KALAI na sua  IV fase  (2019 - 
2021) nos distritos de, Ancuabe, Chiúre, Mecúfi e Namuno na 
província de Cabo Delgado,  Eráti e Mecubúri na província de 
Nampula, com objectivo fundamental de melhorar o acesso 
e uso sustentável dos serviços de abastecimento de água e 
saneamento. As actividades da fase IV iniciam no mês de Julho  
e têm a duração de 12 meses. 

Neste contexto, a HELVETAS pretende contratar serviços 
de instituições ou organizações da sociedade civil para a 
implementação das actividades nas áreas de Abastecimento 
de Água, Saneamento e Promoção de Boas Práticas de Higiene 
no distrito de Mecúfi e Chiúre  na Província de Cabo Delgado.

As actividades ora mencionadas devem ser realizadas nos dois 
(2) seguintes locais mencionados, distrito de Mecúfi e Chiúre
na Província de Cabo Delgado.

Assim, a HELVETAS, convida aos interessados a enviar as suas 
propostas técnicas e financeiras  por via electrónica até as 
17.00 horas de 25 de Junho de 2021 no  seguinte endereço 
mozambique@helvetas.org

Sem mais de momento, subscrevemos com elevada estima e 
consideração.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS  DE SAÚDE DA CIDADE
HOSPITAL GERAL DA POLANA-CANIÇO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS 

1. A Direcção Do Hospital Geral Da Polana-Caniço convida pessoas colectivas ou singulares, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os
concursos discriminados na tabela abaixo: 

2. Para concurso limitado participam apenas pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas inscritas no cadastro único de empreiteiros de obras 
públicas, fornecedores de bens e prestadores de serviços.

Objecto de Contratação

Data e Hora Valor 
do Documento 

de 
Concurso

Garantia Pro-
visória

 e 
Validade

ModalidadeLimite de Entre-
ga das Propostas

Abertura das 
Propostas

Posiciona-
mento dos 

concorrentes

Fornecimento de Géne-
ros Alimentícios (Legu-

mes e Vegetais)

13/07/2021
08:30

13/07/2021
09:00

19/07/2021
09:00

1.000,00Mts
Não Reque-

rida
Concurso Limitado N˚07/

HGPC/UGEA/21

Fornecimento de Im-
pressos Hospitalares 

13/07/2021
10:30

13/07/2021
10:45

19/07/2021
10:30

1.000,00Mts
Não Reque-

rida
Concurso Limitado N˚08/

HGPC/UGEA/21

Fornecimento de Mate-
rial de Escritório e Con-
sumíveis Informáticos

13/07/2021
12:00

13/07/2021
12:15

19/07/2021
11:30

1.000,00Mts
Não Reque-

rida
Concurso Limitado N˚09/

HGPC/UGEA/21

Fornecimento de Mate-
rial de Higiene, Limpeza 

e Conforto

14/07/2021
08:30

14/07/2021
09:00

20/07/2021
09:00

1.000,00Mts
Não Reque-

rida
Concurso Limitado N˚10/

HGPC/UGEA/21

Fornecimento de Géne-
ros Alimentícios (Ce-

reais e Carnes)

14/07/2021
10:30

14/07/2021
10:45

20/07/2021
10:30

1.000,00Mts
Não Reque-

rida
Concurso Limitado N˚11/

HGPC/UGEA/21

Fornecimento de Géne-
ros Alimentícios (Pão )

14/07/21
    12 : 00

14/07/21
  12 : 15

20/07/2021
11 : 30

500,00Mts
Não Reque-

rida

Concurso de Pequena 
Dimensão

N°12/ HGPC/UGEA/21

Fornecimento de Uten-
sílios domésticos e 
Electrodomésticos

15/07/2021
08:30

15/07/2021
09:00

21/07/2021
09:00

500,00Mts
Não Reque-

rida

Concurso de Pequena 
Dimensão

N°13/ HGPC/UGEA/21

a. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los nesta Direcção
pela importância não reembolsável indicada na tabela acima, mediante apresentação do talão de depósito do Moza Banco conta nº.
943532910001, em nome da mesma Direcção para cada objecto a contratar.

3. O período de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias de calendário.
Local: Hospital Geral Polana-Caniço - UGEA
Rua da Costa do Sol nº  432  4º Andar

4. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto nº.05/2016, de 08 de Março.

Maputo, aos 21  de Junho de 2021

A Autoridade Competente
( Ilegível )

6131

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

U.G.E.A/2021

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS 

Nos termos do disposto na alínea d) do 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 08 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos de ajuste directo, por cotações e 
concurso público abaixo foram adjudicados às empresas abaixo indicadas de acordo com o seguinte:

Nº do concurso Objecto
Valor da proposta 

com IVA
Concorrente vencedor

Concurso Público nº 01/
UGEA/TJPZ/2021

Aquisição de material de consumo para 
escritório. 1.277,932,50Mt

RG Importações e Serviços 
Lda

Concurso Público nº 03/
UGEA/TJPZ/2021

Aquisição de géneros alimentícios. 167.240,00Mt
Alexandre Parabudás 

Narandas

Concurso Público nº 04/
UGEA/TJPZ/2021

Aquisição de material de higiene e limpeza. 164.110,00Mt
Alexandre Parabudás 

Narandas

Concurso Público nº 05/
UGEA/TJPZ/2021

Aquisição de material de toalhas pequenas de 
secar mãos para casas de banho do Tribunal 
Judicial da Província da Zambézia, Tribunal 
Judicial da Cidade de Quelimane e Tribunais 
Judiciais Distritais. 

23.400,00Mt New Vision

Concurso Público nº 09/
UGEA/TJPZ/2021

Aquisição de bandeiras e quadros com 
imagem do Presidente da República de 
Moçambique. 

170.235,00Mt Foto Quelimane

Concurso Público nº 10/
UGEA/TJPZ/2021

Aquisição de termómetros para o Tribunal 
Judicial da Província da Zambézia.

133.731,00Mt RG Importações e Serviços

Concurso Público nº 16/
UGEA/TJPZ/2021

Manutenção e reparação da residência do Juiz 
-Presidente do Tribunal Judicial da Província
da Zambézia, e Residência do Magistrado da
Secção de Instrução Criminal. Lote II

499.818,15Mt Anderson Construções 

Concurso Público nº 17/
UGEA/TJPZ/2021

Manutenção e reparação de veículos do 
Tribunal Judicial da Província da Zambézia.

870.000,00Mt
Mahommed Al Bakar 

Abdul Razak

Concurso Público nº 19/
UGEA/TJPZ/2021

Manutenção e reparação de aparelhos de 
ar condicionado do Tribunal Judicial da 
Província da Zambézia, Tribunal Judicial da 
Cidade de Quelimane, e Tribunais Judiciais 
Distritais das Província da Zambézia. Lote I 

439.900,00Mt Electro Frigo

Concurso Público nº 20/
UGEA/TJPZ/2021

Revisão da rede de internet e computadores, 
da instalação de pontos de internet em 
todos cartórios, gabinetes, e Sectores 
Administrativos do Tribunal Judicial da 
Província da Zambézia. Lote II

197.730,00Mt Ebenezer Holding

Concurso Público nº 21/
UGEA/TJPZ/2021

Aquisição de combustíveis e lubrificantes para 
abastecimento das viaturas e motorizadas do 
Tribunal Judicial da Província da Zambézia.

1.424,015,00Mt
ZAP -Zambézia Agro 

Pecuária Limitada

Quelimane, aos 15 de Junho de 2021

O Juiz - Presidente
Dr. Paulo Ricardo Cinco Reis

      (Juiz Desembargador)
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MUNICÍPIO DE MAXIXE
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MAXIXE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DO CONCURSO Nº: 090I000241/CP/0002/2021

De acordo com a alínea c) do nº2 do artigo 35 conjugado com o nº2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 
nº05/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto de concurso acima foi adjudicado a:

Lote Concorrente Preço Incluindo IVA Prazo de Execução 

Contratação de Empreitada para Pavimentação em bloco de pavet na estrada Cruz EN1 Guamo- Rua 482

I CR EDIFÍCIOS LIMITADA 4.887.853,66mt 3 Meses

Contratação de Empreitada para Pavimentação em bloco de pavet na estrada Cruz EN1-Cruz NC Mademo Chicuque

II SGI CONSTRUÇÕES LIMITADA 4.785.643,92mt 3 Meses

Contratação de Empreitada para Pavimentação em bloco de pavet na estrada Rua da Escola

III
PROGRESSO CONSTRUÇÕES SOCIEDADE 
UNIPESSOAL LIMITADA

2.470.811,33mt 3 Meses

Contratação de Empreitada para Manutenção de Rotina nas Estradas Revestidas da Cidade

IV SCOOP CONSTRUÇÕES LIMITADA 3.201.730,50mt 3 Meses

Maxixe, aos 22 de Junho de 2021

O Presidente
Fernando Bambo

(DN1)
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5848

6132

ANÚNCIO DE VENDA
Imóvel

ENTREPOSTO COMERCIAL E OFICINA AUTOMÓVEL (Beira)

Área de Terreno
6.100 m2

Área Edificada
5.643,35 m2

VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL 
178,114,000 MZM

                                                   

VALOR MÍNIMO DE VENDA DO IMÓVEL
120,000,000 MZM

Visitas ao imóvel só sob marcação através dos contactos:
Sra. Rosa Alfanete : Cel: 874418230  | e-mail: rosa.alfanete@fnb.co.mz 

Entrega das propostas
Data limite: 30 de Junho de 2021.
Local: Av.25 de Setembro 1ºandar nº420 ( Prédio JAT 1 ) a atenção de Manuel Santos 

ou via e-mail: manuel.santos@fnb.co.mz | derio.baloi@fnb.co.mz | laercio.sele@fnb.co.mz

Somente os Clientes pré-selecionados serão contactados pelo Banco dentro de 5 (cinco) dias úteis.
*Os valores de avaliação do imóvel, são apenas indicativos, podendo os proponentes apresentar melhor oferta

FNB Moçambique S.A., Subsidiária do Grupo FirstRand, a maior instituição financeira em África, por capitalização bolsista

EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO 
EMME

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
De acordo com a alínea d) do nº 3, artigo 33 conjugado com o nº 2, 

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 que 

o concurso abaixo foi adjudicado, de acordo com o seguinte:

Nº do 
Concurso

Modalidade 
Objecto do 
Concurso

Empresa 
Adjudicada 

Valor Com IVA 
Incluso

05/
EMME/2021 

Concurso 
Público

Fornecimento de 
géneros alimentí-
cios para escritó-
rio da EMME

SUPERMERCADO 
MUZAINAH 

564.405,38MT

Maputo, aos 21 de Junho de 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível) 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

1ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 

correm éditos de vinte (20) dias, contados da segunda e última publicação 

deste anúncio, citando os credores desconhecidos dos executados GIOVANI 

DE AGUIAR RAIMUNDO e LEOPOLDINA GIZELDA REBOCHO BARRETO 

RAIMUNDO, ambos residentes no Bairro dos Pioneiros, Rua Baltazar de 

Aragão, cidade da Beira, para no prazo de dez (10) dias, posteriores àquele 

dos éditos reclamarem, querendo, o pagamento do seu crédito pelo bem 

penhorado de que tenham garantia real, nos termos do disposto no artigo 

864º, nº 1, do Código de Processo Civil, sobre o seguinte imóvel descrito na 

Conservatória dos Registos da Beira, designada pela letra “EE”, prédio em 

regime de propriedade horizontal, sob o nº 6 412 a fls. 107 verso, do livro 
B-18, inscrito sob o nº 22 747 a fls. 83 do livro G-30, a favor de Giovani de

Aguiar Raimundo, casado, sob o regime de comunhão de bens adquiridos

com Leopoldina Gizelda Rebocho Barreto Raimundo, nos Autos de

Execução Ordinária nº 05/2020-N, movidos pelo exequente BANCO
ÚNICO, SA.

Maputo, aos 25 de Maio de 2021

A Ajudante de Escrivão de Direito
Felismina Jemisse Ubisse

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme

6040

Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo correm éditos de vinte dias, contados 
da segunda e última publicação deste anúncio no 
jornal “Notícias”, citando os credores desconhecidos do 
executado ASHRAF MAHOMED ANIF, com sua residência 
na Avenida Filipe Samuel Magaia, nº 529, 7º andar, nesta 
cidade, para no prazo de dez dias, posteriores àquele 
dos éditos reclamarem, querendo, o pagamento do seu 
crédito pelo produto do bem imóvel penhorado, de que 

tenham garantia real, nos termos do disposto no artigo 
864º, nº 1 do Código de Processo Civil, sobre o seguinte 
imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Guruè, sob o nº 4 148, a folhas 112 verso, do livro B/11, 
inscrito na matriz predial urbana de Guruè, sob artigo 
68, que se acha registada a favor do senhor Ashraf 
Mahomed Anif, solteiro, residente nesta cidade de 
Maputo, nos Autos de Execução Ordinária nº 06/2014-
N, movidos pelo exequente BCI-BANCO COMERCIAL E 

DE INVESTIMENTOS, SA.

Maputo, aos 10 de Junho de 2021

O Ajudante de Escrivão de Direito
Julião Jossias Mauai

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme
6097

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

1ª Secção Comercial

ANÚNCIO

O NOTÍCIAS DEDICA  DIARIAMENTE
 UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estrutura 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 10674CM para Pedreiras, no 
distrito de Moamba, na província de Maputo, a favor do requerente Abdul Latifo Nasser Seleja, 
com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -25   38  20,00 32   09  10,00
2 -25   38  20,00 32   09  30,00
3 -25   39   0,00 32   09  30,00
4 -25   39   0,00 32   09   0,00
5 -25   38  40,00 32   09   0,00
6 -25   38  40,00 32   09  10,00

Maputo, aos 7/6/2021
O Director

Fernando Andela
(Especialista “B”)

6553

AVISO

A Residencial Hoyo Hoyo vem por este meio 
notificar o proprietário da viatura Toyota MLI 
72-46, para retirar a mesma no prazo de 15
dias, a contar desta data, liquidando as des-
pesas de estacionamento, sem o que a viatura
será colocada na via pública.

A gerência
6650

República de Moçambique
Tribunal Provincial do Trabalho da Zambézia

Unidade Gestora Executora das Aquisições
U.G.E.A/2021

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSO
Nos termos do disposto na alínea d) do 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 08 de Março, comunica-se que o objecto do concurso público abaixo foi adjudicado à empresa 
abaixo indicada de acordo com o seguinte:

Nº do concurso Objecto Valor da proposta 
com IVA Concorrente vencedor

Concurso Público 
nº 02/UGEA/
TPTZ/2021

Atinente aos serviços de segurança para o 
Tribunal Judicial da Província da Zambézia. 403.200,00Mt Super Segurança, Lda

Quelimane, aos 18 de Junho de 2021

O Juiz-Presidente
Dr. Paulo Ricardo Cinco Reis

      (Juiz Desembargador)
116
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A Missão dos EUA em Maputo-Mo-
çambique procura por candidatos ele-

gíveis e qualificados para a vaga de As-
sistente de Investigação - Agência de 
Combate às Drogas (DEA).  
Funções básicas:  
Esta posição FSN está dentro do Departamento de Justi-

ça (DOJ em inglês), Agência de Combate às Drogas (DEA 

em inglês), Escritório Nacional de Maputo (MCO) loca-

lizado na Embaixada dos Estados Unidos em Maputo, 

Moçambique.  A área de responsabilidade (AOR) do Es-

critório Nacional de Maputo inclui Moçambique, Mada-

gáscar, Malawi, Maurícias, Comores e Angola. O titular 

da posição (descrito como um especialista em investi-

gação) trabalhará em toda a área de responsabilidade, 

iniciará, planeará, realizará, coordenará e participará 

nas investigações da Agência de Combate às Drogas en-

volvendo organizações internacionais de tráfico de 
droga e branqueamento de capitais sob a supervisão 

de agentes da Agência de Combate às Drogas do Escri-

tório Nacional de Maputo. O incumbente participará em 

investigações e compromissos, facilitará a transferên-

cia de informações, manterá uma relação de trabalho 

de ligação contínua com vários funcionários do gover-

no anfitrião, e participará em formações de aplicação 
da lei em toda a área de responsabilidade, centradas no 

desenvolvimento de capacidades.     

Uma cópia da descrição completa da posição apresen-

tando todas as responsabilidades encontra-se disponí-

vel no seguinte link:  
https://mz.usembassy.gov/embassy/jobs/    

Todos os candidatos interessados nesta posição devem 
submeter as suas candidaturas até ao dia 23 de Junho 
de 2021, através do seguinte link: 
https://erajobs.state.gov/dosera/moz/vacancy-
search/searchVacancies.hms  

6370

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

Leia Notícias 

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO
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Extensão de Cabo Delgado
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Sita no Campus Universitário de Ncoripo - Cidade de Montepuez, Cabo Delegado - Moçambique

ANÚNCIO DE CONCURSO

1. A Universidade Rovuma – Extensão de Cabo Delgado convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras,
interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo.

2. Os interessados devem apresentar propostas seladas, podendo obter informações detalhadas no Campus Universitário de
Ncoripo – Montepuez, porta 69 UGEA. 

3. As propostas serão válidas por um período de 120 dias, após a data de abertura, devendo ser entregues na UGEA, no endereço
acima indicado, na hora e data expressas. 

4. Cópias electrónicas ou por fax não serão consideradas.
5. Os documentos do concurso serão adquiridos mediante depósito bancário no valor de 1500,00Mt, não reembolsáveis, na conta 

nº 9433075510001, BCI UniRovuma - Cabo Delgado – Investimentos.
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 08 de Março.

Nr. e Modalidade do Concurso Designação do Concurso
Data e hora da 

abertura

52A004541/CL/0001/2021 Concurso 
Limitado

Serviços de limpeza, jardinagem e fumigação no Campus Universitário 
de Ncoripo e Centro de Recursos de Pemba

13/07/2021
11:00 hora local 

52A004541/CPD/0001/2021
Concurso de Pequena Dimensão 

Aquisição de material informático
06/07/2021

10:00 hora local

Montepuez, aos 22 de Junho de 2021
O Director da Extensão 

(Ilegível)
176

Av. 24 de Julho, Nº 3664 +258 21 404 435

+258 84 337 8603 / 87 337 8624
/ 84 1242560

SOLUÇÕES PARA EQUIPAMENTO GERAL MÉDICO E CIRÚRGICO

MEDICAL SOLUTIONS,  LDA

BANCO PARA 
LABORATÓRIO 

CAMA HOSPITALAR COM 4 SECÇÕES
E 3 ALAVANCAS

CAMA HOSPITALAR 
ELÉCTRICA

CAMA SIMPLES COM 1 ALAVANCA
E 1 ARTICULAÇÃO

CAMA HOSPITALAR COM 4 SECÇÕES
E 2 ALAVANCAS

MARQUESA
CADEIRA DE

RECOBRO
MARQUESA 

GINECOLÓGICA

info-medical@sidat.co.mz

Siga-nos:

Sidat Solutions
sidat.solutions
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

UNIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO
Projecto de Ligações Económicas para Diversificação (PLED)

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA OS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REVISÃO LEGAL DA LEI DE INVESTIMENTO

(SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SELECÇÃO DE EMPRESAS)

Data: 22 e 23 de Junho de 2021
Identificação: Projecto - IDA DONATIVO N.0  OMZ, Projecto N.0 171664 
Referência: Concurso N.0 MZ-MEF-DNT-234783-CS-QCBS.

O Governo de Moçambique (GdM) recebeu um donativo da Associação Internacional de 
Desenvolvimento (IDA) para financiar os custos do Projecto de Ligações Económicas para 
Diversificação (PLED), com o objectivo de reforçar as ligações económicas aos grandes 
investimentos para as Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) em zonas específicas 
do país e assim pretende aplicar parte dos recursos do Donativo para pagamentos elegíveis 
nos termos do Contrato para os Serviços de Consultoria de empresas para Revisão Legal 
da Lei de Investimento, cujo benificiário é Agência para a Promoção de Investimento e 
Exportações, IP (APIEX, IP).

Os serviços de Consultoria (Serviços) incluem, mas não se limitam a:

Apoiar a Equipa Técnica do GdM, liderada pelo APIEX, IP na revisão global da Lei n 0 

3/93, de 24 de Junho, e demais legislação complementar e correlacionada, alinhada com 
as melhores práticas internacionais e os mais elevados padrões impostos pela dinâmica 
da economia regional, continental e mundial, no âmbito da integração e tendo em conta o 
contexto dos compromissos assumidos pelo país incluindo os acordos internacionais de 
investimento em vigor, visando por último, a atração e retenção de investimento privado 
nacional e estrangeiro. O período de implementação dos serviços é de seis (6) meses,

Os termos de referência (TdR) detalhados para a Consultoria podem ser encontrados no 
site: www.mef.gov.mz ou obtidos no endereço abaixo durante a hora normal do expediente.

O Ministério da Economia e Finanças - Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação 
Económica e Financeira, representada pela Unidade de Implementação do Projecto (UIP) 
convida as empresas de consultoria elegíveis para indicar seu interesse em fornecer os 
Serviços. Os consultores interessados devem fornecer informações que demonstrem que 
possuem as qualificações exigidas e a experiência relevante para prestar os serviços. Os 
critérios de avaliação para a lista curta são as seguintes:

v/ Perfil da empresa/firma de Consultoria Jurídica, listagem e descrição de projectos 
de natureza similar realizados nos últimos 5 anos. Conhecimento e experiência 
com os procedimentos aplicáveis para aprovação de projectos de investimento. 
Recomenda-se a apresentação de exemplos de trabalhos realizados, que melhor 
ilustrem a capacidade da empresa/firma;

v/ Experiência de pelo menos 10 anos em processos de regulamentação; v/ Experiência 
de apoio ao GdM no desenho de reformas legais será uma vantagem;

 Cartas de recomendação de clientes em trabalhos de natureza similar; v/ 
Documentação comprovativa que habilita oficialmente a empresa ao exercício da sua 
actividade técnica, jurídica e fiscal.

Nesta fase a Equipa-Chave não será objecto de Avaliação para a Lista Curta.

Chama-se a atenção dos Consultores interessados para a Seção III, parágrafos 3.14, 3.16 
e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mundial, julho 
de 2016 revistos em Novembro de 2017 e Agosto de 2018 e as disposições estipuladas 
no Contrato de Financiamento e o mesmo esta aberta a todos os interessados de países 
elegíveis Regulamentos”, estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de 
interesses.

Os consultores podem se associar a outras firmas para reforçar as suas qualificações, mas 
devem indicar claramente se a associação é na forma de consórcio / ou subcontratação. No 
caso de consórcio, todos os integrantes do consórcio serão solidariamente responsáveis 
pela totalidade do contrato, se seleccionados.

O consultor será seleccionado de acordo com método de selecção baseada na qualidade e 
no Custo (QCBS), estabelecido no Regulamento de Aquisições.

Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo, em horário de expediente (7.30 
ás 15.30).

As manifestações de interesse devem ser entregues por escrito no endereço abaixo 
(pessoalmente, ou por correio, ate ao dia 9 de Julho, 15.00 horas, podendo ser submetidos 
por email.

Ministério da Economia e Finanças
Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

Unidade de Implementação do Projecto
Projecto de Ligações Económicas para a Diversificação - PLED

Av Ahmed Sekou Toure. N. 0 21. 2. 0 Andar, Flat 21
Email: procurement.fisp@tvcabo.co.mz

Maputo

6134

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE SOFALA

SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS
DEPARTAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em 
vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda 
publicação no jornal “Notícias” chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuído o Certificado 
Mineiro número 10694CM para Pedreiras, Pedra de Construção, no Distrito de Nhamatanda, província de Sofala, 
a favor da requerente Transland Transportes e Logística, Limitada, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -19  12   40,00 34  05   40,00

2 -19  12   40,00 34  06    0,00

3 -19  13   10,00 34  06    0,00

4 -19  13   10,00 34  05   40,00

Beira, aos 15/6/2021

O Director do Serviço
Octávio José Hussene Chicoco
(Téc. Sup. de Obras Púb. N1)
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O Serviço de Assuntos Sociais – Sector da Educação através do Programa de Construção Acelerada de Infra-estruturas 

Escolares tem levado a cabo obras de construção de escolas na Cidade de Maputo. Para o efeito este Sector pretende 

contratar 1 (uma) empresa de consultoria para a fiscalização das obras da campanha 2021, pelo que convida consultores 
elegíveis a manifestar seu interesse em prestar os referidos serviços.

A distribuição dos serviços é a seguinte:

Distrito Nome da Escola Objectos de obra
KaMavota Escola de Albazine Conclusão de 10 salas de aula na vertical
KaTembe Escola Primária Completa 10 de Julho Construção de 5 salas de aula

Os consultores interessados deverão providenciar brochuras resumo indicando a experiência da empresa na área, o seu 
quadro técnico disponível e o alvará que possui.
Os requisitos de qualificação são os seguintes:

- Alvará mínimo de 2ª Casse;
- Quadro técnico mínimo permanente de acordo com o alvará;

- Experiência geral em serviços de fiscalização.

As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até às 9.00 horas do dia 8 de Agosto 2021.

A modalidade de contratação é baseada no  "Preço Máximo"

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.

SERVIÇO DE ASSUNTOS SOCIAIS – SECTOR DA EDUCAÇÃO
Endereço: Rua Fernão Veloso, n.º 54, Cidade de Maputo, UCEE, 4º Andar
Telefone: 417014/6, Fax: 21417454

Maputo, aos 22 de Junho de 2021.
Autoridade Competente

(Assinatura Ilegível)

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

SERVIÇO DE ASSUNTOS SOCIAIS – SECTOR DA EDUCAÇÃO
Rua Fernão Veloso, nº 54, Telef. 21417014/6

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(CONSULTORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS)

CONCURSO Nº 62L000441/CL/03/SAS/UGEA/FASE/2021

6138

6741

ANÚNCIO DE VAGAS
Uma empresa do ramo Agro vem por este meio 
informar a todos interessados que pretende recrutar 3 
(três) Engenheiros Agrónomos para implementar e 
acompanhar projectos agro, nas regiões centro e sul do 
país, os quais deverão reunir os seguintes requisitos 
mínimos:

a) Licenciatura ou mestrado em Agronomia;
b) Educação e experiência adicionais podem ser

preferidas;
c) Certificações adicionais podem ser necessárias;
d) Fortes habilidades de pesquisa, tomada de decisão,

pensamento crítico e solução de problemas;
e) Conscientização acerca das tendências, tecnologia e

desenvolvimentos da indústria;
f) Conhecimentos de Inglês.

Mais, informa-se que as candidaturas deverão ser 
submetidas por via electrónica, até ao dia 24 de Junho 
de 2021, para o email: 

recrutamentoagro77@gmail.com com a carta de 
apresentação, CV actualizado e cópia do certificado de 
habilitações, em anexo, indicando no assunto a vaga para 
a qual concorre.

Nota: Apenas os candidatos pré-seleccionados serão 
contactados.

Com os melhores cumprimentos
Maputo, aos 21 de Junho de 2021

Os Recursos Humanos
   (Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

3ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, na Acção 
Executiva para Pagamento de Quantia Certa sob a forma de Processo 
Sumário, nº 91/2019-R, movida pelo exequente AURÉLIO ARMANDO 
MATAVELE, contra o executado ALBINO ZEFANIAS MHULA JÚNIOR, com última 
residência na Cidade de Maputo, ora em parte incerta, é este executado citado 
para pagar a quantia de 505.000,00MT (quinhentos e cinco mil meticais), no 
prazo de cinco dias, depois de finda a dilação de trinta dias, contados da data 
da segunda e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, ou no mesmo 
prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais que 
acrescer, ou deduzir a oposição que tiver, querendo, nos termos do artigo 812° 
e seguintes do Código do Processo Civil, sob pena de, não o fazendo, devolver-
se esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus termos ulteriores, 
conforme tudo melhor consta da petição inicial, cujo duplicado se encontra à 
disposição nesta Secção, onde poderá ser solicitado em qualquer dia útil dentro 
das horas normais de expediente.

Maputo, aos 16 de Junho de 2021
A Escriturária

Noémia Mussane
Verifiquei

A Juíza de Direito
Sílvia Comissário

6148

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
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE 

MAPUTO
12ª SECÇÃO (COMERCIAL)

ANÚNCIO
Faz-se saber que por esta Secção correm termos 
processuais uns Autos de Acção Executiva para 
Pagamento de Quantia Certa com Processo 
Ordinário, registados sob o nº 18/19, em que 
é exequente SERVITRADE-SERVIÇOS, INVESTI-
MENTOS E TRADING, LIMITADA, com sede na 
Av. Amílicar Cabral, nº 333, Bairro da Machava-In-
fulene, Cidade da Matola, província de Maputo e 
executada POWERVIA MOÇAMBIQUE, LIMIT-
ADA, com último endereço na Estrada Nacional 
nº 04, talhão 50, parcela 730, Cidade da Matola, 
província de Maputo.

É desta forma citada a executada Powervia 
Moçambique, Limitada, actualmente em parte 
incerta, para no prazo legal de 05 (cinco) dias, 
com dilação de 15 (quinze) dias, para nos ter-
mos do artigo 925, nº 2, C.P.C., pagar ao exequente 
Servitrade-Serviços, Investimentos e Trading, 
Limitada, a quantia de 4 043 752,03MT (qua-
tro milhões e quarenta e três mil, setecentos 
e cinquenta e dois meticais e três centavos), 
juros, custas e demais despesas legais, nos Autos 
de Acção Executiva para Pagamento de Quan-
tia Certa com Processo Ordinário, que este lhe 
move, ou nomear bens à penhora, suficientes para 
o mencionado pagamento, sob pena de, não o fa-
zendo, se devolver esse direito de nomeação ao
mesmo exequente, ser-lhe-á entregue o duplica-
do da petição inicial da aludida execução, com a
nota legal, que este acompanha para esse efeito,
podendo opor-se à execução por embargos a de-
duzir no mesmo prazo ou agravar do despacho de
citação no prazo de 8 (oito) dias (artigos 811, nº
1, 836, nº 1, al. a), 812, 816 e 685, nº 1, todos do
C.P. Civil.

Para constar se passou o anúncio nos termos do 
artigo 248 do C.P. Civil.

Matola, aos 27 de Agosto de 2020

P`A Escrivã de Direito
Fátima Faquirá Jethá

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Domingos Samuel

6120

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 SARA 
MANDLATE MHULA E ALCANO HORÁCIO MULA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de nove de Junho de dois mil e vinte e 
um, exarada de folhas cinquenta e sete verso a cinquenta e nove, do livro de notas para escri-
turas diversas número trezentos e cinquenta e nove, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim, LÉCIO DIRCEU CUMBE, licenciado em Direito, Conservador e Notá-
rio Superior em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de SARA MANDLATE MHULA, de setenta anos de idade, no estado de 
casado com Alcano Horácio Mhula, natural de Manjacaze, com última residência habitual 
no bairro Patrice Lumumba, filha de Machado Mandlate e de Rabeca Give.
Foi celebrada ainda uma escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de ALCANO 
HORÁCIO MULA, de setenta e seis anos de idade, no estado de viúvo, natural de Gaza, Xai-
Xai, com última residência habitual no bairro Patrice Lumumba, filho de Francisco Mula e 
de Lúcia Matule.
Que os falecidos não deixaram testamento ou qualquer outra disposição da sua última vonta-
de, deixaram como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, seus filhos: VENÂNCIO 
HORÁCIO MULA, ANÍSIO HORÁCIO MULA, JOVIA DA GRAÇA MULA, VITÓRIA HORACIO 
MULA, INOCENCIO HORACIO MULA, LUCIA DA GRAÇA MULA, solteiros, menores, 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 10 de Junho de 2021

A Notária Técnica
(Ilegível) 6699

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

SERVIÇO DE ASSUNTOS SOCIAIS – SECTOR DA EDUCAÇÃO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Rua Fernão Veloso, nº 54, Telef. 21417014/6

ANÚNCIO DE CONCURSOS PÚBLICOS
1. No âmbito da execução das actividades programadas com o fundo de Apoio ao Sector da Educação (FASE), este sector convida empresas elegíveis

de fornecimento de serviços e bens interessados, desde que estejam devidamente registados no país, a participar nos concursos abaixo, cujo acto
Público de abertura das propostas terá lugar neste Sector (Rua Fernão Veloso, nº 54 – 1º andar) na data indicada no quadro abaixo:

Nº Concurso Modalidade Objecto de contratação

Local, dia e
horas da visita 

ao local da 
obra (Obrigatória)

Local, dia e
horas da 
recepção

das propostas 

Local, dia e
hora de Abertura

das propostas

Local, dia e hora
do anúncio de

Posicionamento

Valor da
Garantia

provisória
Alvará

mínimo

62L000441/
CP/03/SAS

/UGEA/
FASE/2021

Concurso
Público

Conclusão de 10 salas de 
aula na Escola de Albazine, 
(KaMavota)

24/6/2021, às 9.00 ho-
ras, Concentração Rotun-

da de Albazine 
(Grande Maputo)

Serviço de 
Assuntos 

Sociais
22/7/2021

Até às 9.30 horas

Serviço de Assuntos
Sociais,

22/7/2021
9.40 horas

Serviço de Assuntos
Sociais

30/7/2021 
9.00 horas

200.000,00MT
7ª Classe

62L000441/
CP/04/SAS

/UGEA/
FASE/2021

Concurso 
Público

Construção de 5 salas de 
aula, na
 Escola Primária Completa 
10 de
 Julho (KaTembe)

25/6/2021, às 10.00 
horas, Concentração Ro-

tunda de Chamissava

Serviço de 
Assuntos 

Sociais
22/7/2021

Até às 10.30 horas

Serviço de 
Assuntos, 

Sociais
22/7/2021
10.40 horas

Serviço de Assuntos
Sociais

30/7/2021 
9.30 horas

150.000,00MT 4ª Classe

2. Os documentos do concurso estarão à venda ao preço de 2.000,00MT (dois mil meticais) não reembolsáveis, mediante o depósito bancário na conta
nº 486335788-BIM, os mesmos estarão disponíveis a partir do dia 22 de Junho de 2021, na UCEE, 4º Andar.

Para esclarecimentos os concorrentes deverão contacatar o 4ºandar, Gabinete Técnico da UCEE.

3. As propostas deverão ter uma validade de 120 dias

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

Maputo, aos 22 de Junho de 2021

Autoridade Competente 6139

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE QUISSICO

ANÚNCIO DE VAGAS
De acordo com o Despacho de 3 de Junho de 2021, do Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Municipal da Vila de Quissico, 
e nos termos do nº 1 do artigo 35 da Lei 10/2017 de 1 de Agosto, está aberto um concurso de ingresso no Aparelho do Estado, num 
prazo de 30 dias, contados a partir da data de publicação do presente anúncio, entre indivíduos com idade igual ou superior a 18 
anos, de acordo com a tabela abixo: 

Carreira  Requisitos 
Número de 

Vagas 

Carreira de Técnico 
Profissional de 
Tecnologia de 
Informação e 
Comunicação

Formado em instalação e configuração de servidor, Windows, Hardware (a+) e redes de 
computador (n+),
a) Certidão Narrativa Completa do Registo de Nascimento;
b) Cópia autenticada de Bilhete de Identidade;
c) Curriculum vitae,
d) Cópia autenticada da Certidão de habilitações literárias do ensino Médio Profissional para a

Carreira de Técnico Profissional de Tecnologia de Informação e Comunicação;

2

Carreira de Assistente 
Técnico (Electricista)

a) Certidão Narrativa Completa do Registo de Nascimento;
b) Cópia autenticada de Bilhete de Identidade;
c) Curriculum vitae
d) Cópia autenticada da Certidão de formação básica em Electricidade para Carreira de Assistente
Técnico (Electricista)

1

Carreira de Operário 
(Motorista)

a) Certidão Narrativa Completa do Registo de Nascimento;
b) Cópia autenticada de Bilhete de Identidade;
c) Curriculum vitae,
d) Cópia autenticada da Certidão de habilitações literárias da 7.ª Classe e cópia autenticada da
Carta de Condução Profissional, para a Carreira de Operário (Motorista);

2

A selecção será efectuada através das (provas orais e práticas) e admissão ao concurso é solicitada ao Presidente do Conselho 
Municipal da Vila de Quissico, por meio do requerimento com assinatura reconhecida, incluindo os documentos acima citados.

O requerimento de pedido de admissão ao concurso deve dar entrada neste Conselho Municipal da Vila de Quissico, das 7.30 às 
15.30 horas. 
O concorrente deve declarar no requerimento o compromisso de honra, a situação em que se encontra relativamente a:
	Não ter sido aposentado ou reformado; e

	Situação militar regularizada.

O concurso é válido por três anos, a contar a partir da data de publicação da lista definitiva no Boletim da República.

A Autoridade Competente

(Assinatura ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KA-

MAVOTA
1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pelo Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMavota, na Acção 
Declarativa de Condenação sob Forma Ordinária, nº 64/2020-A 
que corre seus termos na 1ª Secção, movida pelo autor MARCELINO 
CATIJA, com domicílio nesta cidade de Maputo, contra o Réu ISMAEL 
ABDUL ISSUFO IZIDINE, com última residência no Bairro Central, Av. 
Vladimir Lenine, nº 1372, R/C, Q. nº 8, é este réu citado para no prazo 
legal de vinte dias, que começa a correr depois de finda a dilação de 
trinta dias da segunda e última publicação deste anúncio, contestar, 
querendo, a acção supra mencionada, consistindo o pedido de o réu 
seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios e procura-
doria condigna suportados pelo “A”, no montante de 35 000,00MT 
(trinta e cinco mil meticais), conforme tudo melhor consta do du-
plicado da petição inicial que se encontra no Cartório desta Primeira 
Secção, à disposição do citando, onde poderá solicitá-lo em qualquer 
dia útil durante as horas normais de expediente, com a advertência de 
que a falta da contestação será condenado no pedido.

Maputo, aos 3 de Junho de 2021

Verifiquei
A Escrivã de Direito

Elina Teresa Mathossi

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Ercília Felicidade Matavele Sebastião
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA  
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO
1. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia convida as Empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para fornecimento de bens

discriminados na tabela abaixo:

Nº  de Concurso
Modalidade de 

Contratação
Objecto

Data e Hora de Entrega 
das Propostas

Data e Hora de 
Abertura das  Propostas

Garantia 
provisória

Validade das 
Propostas

39A000141/
CP/03/2021

Concurso 
Público

Aquisição de Viaturas
13/07/2021

10:00H
13/07/2021

10:15H

Lote 1- 
420.000,00MT

120 dias
 Lote 2 – 

35.000,00MT

39A000141/
CP/04/2021

Concurso 
Público

Fornecimento de 
Material de Escritório e 

Consumíveis Informáticos

14/07/2021
10:00H

14/07/2021
10:15H

Lote 1 – 
30.000,00MT

120 dias
Lote 2 – 

60.000,00MT

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los na Av. Fernão de Magalhães, 8o

Andar, Flat11, Cel: 82 04 58 458, Maputo, pela importância não restituível de 1000,00Mt. As propostas deverão ser entregues no endereço acima
mencionado. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, Decreto no 5/2016, de 8 de Março.

Junho de 2021
A Autoridade Competente

O Secretário Permanente
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SERVIÇOS PROVINCIAIS DE 

REPRESENTAÇÃO DE ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA 

E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DE 

NAMPULA
EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE WA MULETE 
MULETE

CERTIFICO, para efeitos de publi-
cação, que por escritura de dezoito 
de Maio do ano dois mil e vinte e 
um, lavrada de folhas um verso a 
folhas três verso, do livro de notas 
para escrituras diversas número A 
traço trinta e dois, a cargo de TE-
RESA LUÍS, Conservadora e Notária 
Superior, do referido Cartório, se 
acha lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros na qual 
seu filho Samuel Mulete Pascal, 
menor, natural e residente em Nam-
pula, foi declarado único e universal 
herdeiro de todos os bens e direitos, 
do seu pai WA MULETE MULETE, 
com última residência na Cidade 
de Nampula e como meeira Feza 
Mulete.
Que até à data da sua morte não 
deixou testamento nem qualquer 
outra disposição da última vontade.

Está conforme
Cartório Notarial de Nampula, 

aos dezoito de Junho de dois mil 
vinte e um

A Conservadora e Notária Superior
(Ilegível)

168

República de Moçambique 
Cidade de Maputo

Conselho dos Serviços de Representação do Estado
Serviço de Assuntos Sociais

Unidade Gestora Executora das Aquisições
Rua Fernão Veloso nº 54 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do no 2 do artigo 64, do Decreto 5/2016, de 8 de Março que aprova o Regulamento de contratação de 

Empreitada de obras públicas, fornecimento de Bens e prestação de serviços ao Estado, comunica-se a adjudicação de 

acordo com o seguinte: 

No do Concurso
Tipo de 

concurso
Objeto 

Empresa 

Adjudicada

Valor da 

adjudicação

62L000441/CP/01/

SAS/UGEA/FASE/2021
Concurso 
Público

Construção de 10 salas de aulas na vertical, blo-
co de Administrativo, campo de jogos e arranjos 
exteriores na Escola Secundária da Mártires de 
Mbuzine, Distrito Municipal KaMubukwane

JAKHAS SERVIÇOS, 

LDA
57.566.095,68MT

62L000141/CP/02/

SAS/UGEA/ FASE/2021
Concurso 
Público 

Construção de 5 salas de aula, Administração 
acoplado e sanitários na EPC Mutsékwa - 
KaTembe

SOTECH –
Sociedade Técnica 
de Engenharia, LDA

12.422.354,10MT

62L000441/CC/6/

UGEA-SAS/2021
 Cotações Instalação da rede de Internet SISB,LDA 320.053,50MT

62L000441/CC/2

/UGEA-SAS/2021
Cotações Trabalhos de manutenção do parquet e pintura

Rapoio Serviço de 
construção, LDA

343.986.03MT

Maputo, aos 22 de Junho de 2021
Autoridade Competente

 Assinatura Ilegível
6137 6151

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

Pelouro de Descentralização, Boa Governação e Recursos Humanos
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSO
Nos termos do nº 2, artigo 64, 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 o concurso abaixo foi adjudicado, de acordo com o seguinte:

No de Concurso Objecto Empresa Valor

OM-08/CMM/

PDBGRH/S/21

Aluguer de Sala para reali-

zação de conferência

Montebelo indy Maputo Con-
gress Hotels - Turvisa Em-
preendimentos Turísticos Lda

1.075.000,00MT

Maputo, Junho de 2021

A UGEA

Conselho Municipal de Maputo , Praça de Independência Caixa Postal 251, Maputo
Telefone + 258 (21) 3356100 ou (21) 356135, Cell: 82300969, Fax + 21356182

E-mail: promaputo@tvcabo.co.mz/promaputo@cmmaputo.gov.mz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de vinte (20) dias, contados da segunda e última publicação 
deste anúncio, citando os credores desconhecidos da executada K. Investi-
mentos, Limitada, com sede na cidade de Pemba, Rua do Chai, Bairro de 
Natite, Província de Cabo Delgado, para no prazo de dez dias, posteriores 
àquele dos éditos, reclamarem, querendo, o pagamento do seu crédito pelo 
produto do bem penhorado de que tenham garantia real, nos Autos de Ex-
ecução Ordinária nº 95/2017-P, movidos pelo exequente Nosso Banco, 
Sociedade em Liquidação (Comissão Liquidatária), sobre o seguinte 
imóvel:
Imóvel localizado no bairro de Namutequeliua, Av. do Trabalho, nº 4946, ci-
dade de Nampula, descrito na Conservatória do Registo Predial de Nampula, 
sob número 1467, a folhas 54, do livro B-5, e inscrito na mesma Conser-
vatória sob nº82338, a favor de K. Investimentos, Lda.

Maputo, aos 8 de Junho de 2021
O Ajudante de Escrivão de Direito

Constantino Rafael Tivane
Verifiquei:

O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme 6058

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SERVIÇOS PROVINCIAIS DE 

REPRESENTAÇÃO DE ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA 

E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DE 

NAMPULA
EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 
ÓBITO DE ARTUR 

UACATE
Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de nove de Junho 
do ano dois mil e vinte e um, lavra-
da de folhas oitenta e nove verso a 
folhas noventa e um verso, do livro 
de notas para escrituras diversas 
número C traço trinta e um, a car-
go de TERESA LUÍS, Conservado-
ra e Notária Superior, do referido 
Cartório, se acha lavrada uma Es-
critura de Habilitação de Herdeiros 
na qual, seus filhos: Abibo Artur 
Uacate, Momade Artur Uacate 
e Dias Artur Uacate, solteiros, 
maiores, naturais e residentes em 
Murrupula, foram declarados únic-
os e universais herdeiros de todos 
bens e direitos do seu pai ARTUR 
UACATE, com última residência em 
Murrupula.
Que até à data da sua morte não 
deixou testamento nem qualquer 
outra disposição da última vontade.

Está conforme
Cartório Notarial de Nampula, 

dezoito de Junho de dois mil vinte 
e um

A Conservadora e Notária Superior
(Ilegível)

169
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PUBLICIDADE

INHAMBANE EM FOCO

Superfície  68 775  km²
População  1 271 818 (2007); 13 distritos
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
(DA)

Anúncio dos Resultados dos Concursos 

Ao abrigo do nº 2 do artigo nº64 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

1
Contratação de serviços para manutenção dos 
geradores do MISAU

58A000141/AD/26/OE/
MISAU/DA/21

HIDROMÁQUINAS, LDA 389.457,42MT

2
Aquisição, montagem e configuração de 
equipamento informático para LAN e para 
Servidores (Zona Norte)

58A000141/CP/Nº50/

FG/2019
EM TECHNOLOGY, LDA 

Lote 1: 
11.633.347,44MT
Lote 2: 
11.633.347,44MT
Lote 3: 
12.360.590,19MT

3

Contratação para prestação de serviços de catering, 
aluguer de salas para formação em matéria de 
protocolo de qualidade dos equipamentos de 
radiologia, TAC, Mamografias e Fluoroscopia, no 
âmbito da Covid-19, na DPS Nampula

58A000141/AD/Nº692021/

FG/2019 HOTEL MILÉNIO 908.050,00MT

4 Contratação de Engenheiro Civil
58A000141/PS/Nº04/
FG/2019

CANCELADO Cancelado 

5
Contratação de serviços de manutenção e reparação 
de aparelhos de CD4 PIMA

58A000141/AD/Nº70/FG/
DA/19

HOSPITEC, SA
22.936.680,00MT
Por 12  meses

6
Aquisição de Mini Pcs para laboratórios do Sistema 
Nacional de Saúde

58A000141/ RC1304/2020/
Shopping/Nº21/FG/20

TECHNOBYTE, LDA 4.878.815,76MT

7
Contratação de serviços de manutenção e reparação 
de aparelhos de CD4 FACS

58A000141/AD/Nº71/FG/
DA/2019

THL, LDA 16.985.732,00MT
Por 12 meses

8

Contratação de serviços para impressão de cartões 
de vacinação, folhetos informativos, cartazes e 
brochuras; e fornecimento de máscaras de pano 
para Programa Alargado de Vacinação

58A000141/AD/Nº36/OE-
Emergência/MISAU/DA/2021

BDQ
Item 1: 
7.478.640,00MT

CGTI
Item 1: 
7.478.640,00MT

MAPUTO PRINTER
Item 1: 
7.478.640,00MT

MAPUTO PRINTER
Item 2: 
596.700,00MT

CEDEN SERVICE
Item 3: 
2.148.120,00MT

CEDEN SERVICE
Item 4:
2.148.120,00MT

BDQ
Item 5: 
4.773.600,00MT

MAPUTO PRINTER
Item 6: 
773,478.00MT

9
Aquisição de Megafones e Headphones para 
DEPROS

58A000141/CP/Nº12-80/
GAVI/MISAU/DA/2021

BIHOMEQ, LDA 3.665.274,71MT

10
Fornecimento dos servicos de catering para DNAM-
Zambézia

58A000141/CC.Nº20/OE/
DA/MISAU/2021

SABOR ÚNICO 318.146,04MT

11
Contratação de empresa para restauraração de 
cabos e redes de Internet

58A000141/CL.Nº20/OE/
DA/MISAU/2021

 SHIELD SERVICES        897.705,90MT

12

Fornecimento e instalação de Software Financeiro 
para Unidade de Implementação do Projecto de 
Construção do Hospital Distrital de Jangamo e 
transformação do Centro de Formação de Saúde de 
Inhambane – Província de Inhambane

58A000141 – SHOPPING N° 
07/BID/DA/MISAU/2020

LÓGICA – TECNOLOGIA 
E SERVIÇOS, LDA

995.400,94MT

13
Contratação de consultor para elaboração do 
Curriculo do Curso de Enfermagem Geral de nível 
médio inicial, baseado em competências

58A000141/Consultoria-QC/
N° 27/OE/DA/MISAU/2021

GRÁCIO FENIAS 
GUAMBE

590.000,00MT

14 Contratação de um Técnico de Estatística
58A000141/Consultoria-PS/
N° 27/OE/DA/MISAU/2021

SÉRGIO CAETANO 832.500,00MT

A Autoridade Competente

(Ilegível)
6155

PREVENÇÃO DE CRIMES AMBIENTAIS

PGR defende 
envolvimento comunitário

A 
P RO C U R A D O R I A 
Provincial de Inham-
bane defende o envol-
vimento das comuni-
dades na prevenção e 

combate aos crimes ambien-
tais, com particular destaque 
nas áreas de conservação, 
onde existem espécies cuja 
captura é proibida por lei.

A província de Inhambane 
tem três áreas de conservação, 
nomeadamente o Parque Na-
cional do Zinave, no distrito 
de Mabote; Parque Nacional 
de Bazaruto, em Inhassoro; e a 
Reserva de Pomene, no distri-
to da Massinga.

O procurador-chefe em 
Inhambane, Nazimo Mussá, 
recordou que a captura de es-
pécies proibidas, com recurso 
a artes igualmente proibidas, 
o corte do mangal e constru-
ções em locais não recomen-
dados fazem parte dos crimes
ambientais cuja prevenção e
combate deve ser da respon-
sabilidade de todos os cida-
dãos, através da fiscalização
permanente e denúncias dos
infractores.

Nazimo Mussá afirmou 
que os crimes ambientais são 

Vista aérea do arquipélago de Bazaruto, onde a PRG vai intensificar a prevenção dos crimes ambientais

da fauna são de difícil repara-
ção, ou seja, uma vez cometi-
da a infracção dificilmente se 
pode ter a restauração das es-
pécies capturadas ou destruí-
das, quer faunísticas, florestais 
ou marinhas.

Questionado sobre a res-
posta da Procuradoria em re-
lação aos crimes que têm a ver 
com a fauna e flora, sobretudo 
nas três áreas de conserva-
ção indicadas, Nazimo Mussá 
respondeu tratar-se de um 
grande desafio, defendendo a 
necessidade de os magistrados 
serem mais ousados e deste-
midos no combate a este tipo 
de crimes.

As autoridades adminis-
trativas de Inhassoro e Vi-
lankulo, em coordenação com 
Administração do Parque Na-
cional do Bazaruto, estão já a 
formar clubes ambientais nas 
escolas, onde as crianças são 
ensinadas sobre a importância 
da conservação e preservação 
do meio ambiente, fazendo 
depois a réplica nas comuni-
dades.

um mal que afecta a huma-
nidade, porque provocam 
mudanças climáticas, através 
da ocorrência da erosão cos-
teira, aquecimento global e 
fraca precipitação nalgumas 
regiões, razão pela qual o seu 
combate não deva ser da ex-
clusiva responsabilidade das 
autoridades da Justiça.

Em Janeiro deste ano um 
cidadão de origem chinesa foi 

surpreendido, no distrito de 
Inhassoro, com aproxima-
damente nove toneladas de 
cavalo-marinhos, uma espécie 
cuja captura é proibida por lei.

Reagindo a este caso, Nazi-
mo Mussá garantiu que o pro-
cesso está em instrução e da 
prova indiciária até então pro-
duzida a Procuradoria Provin-
cial acredita na existência de 
fundamentos, quer de facto, 

como de direito, para dedu-
ção da acusação e consequente 
responsabilização criminal do 
infractor.

Segundo indicou, a Lei da 
Biodiversidade é rígida no que 
diz respeito à responsabiliza-
ção por infracções criminais, 
com molduras penais pesadas, 
como medida para desencora-
jar a prática deste tipo de ac-
tos. Acrescentou que os danos 

AR insta 
ao pagamento 
de dívidas 
com privados  
A COMISSÃO de Petições, Queixas e 
Reclamações da Assembleia da Repú-
blica recomenda os órgãos de governa-
ção descentralizada, nomeadamente o 
Conselho de Representação do Estado e 
o Conselho Executivo Provincial, a efec-
tuarem o pagamento das dívidas con-
traídas ao sector privado, avaliadas em
pouco mais de dois milhões de meticais.

O presidente da comissão, Álvaro 
Cau, que escalou a província, sema-
na finda, em jornadas parlamentares, 
explicou que a dívida foi contraída por 
diversas instituições do Estado, desde 
1996, através da requisição de materiais 
para seu o funcionamento. 

Indicou que as reformas administra-
tivas no funcionamento das instituições 
e as novas metodologias de trabalho 
impostas pelo Tribunal Administrati-
vo, concretamente a organização dos 
processos administrativos, mudou por 
completo o cenário, vindo a complicar a 
cobrança das dívidas e arrastando o di-
ferendo entre o Estado e os fornecedores 
de produtos e equipamentos até aos dias 
que correm.

Durante a auscultação parlamentar a 
comissão constatou a existência de ca-
sos relacionados com a morosidade nas 
mudanças de carreira, progressões e sa-
lários em atraso, na sua maioria no sec-
tor da Educação.

Álvaro Cau disse, por exemplo, que 
a comissão constatou quatro casos de 
professores que de forma recorrente re-
cebem os salários em atraso, enquanto 
outros estão há dois, três ou mais anos 
à espera de mudança de carreira e/ou 
progressão.

O presidente da comissão disse que, 
segundo garantias da Direcção dos Ser-
viços Provinciais de Economia e Finan-
ças, a demora na mudança de carreira e 
progressão dos funcionários e agentes 
do Estado deve-se a procedimentos le-
gais, nomeadamente o visto do Tribunal 
Administrativo.

Afirmou ter recomendado aos dois 
órgãos de governação descentraliza-
dos no sentido de fazerem um trabalho 
exaustivo, provas que possam permitir 
que o Estado pague as dívidas aos seus 
fornecedores.

Conselhos de Pesca 
tomam dianteira 
na fiscalização marítima

O SECTOR das Pescas, em 
Inhambane, enaltece o con-
tributo dos Conselhos Comu-
nitários de Pescas (CCP) no 
combate às artes nocivas de 
captura de espécies. A ideia é 
permitir uma exploração ra-
cional e sustentável de recur-
sos através do cumprimento 
dos períodos de veda e da 
fiscalização da pesca ilegal ao 
longo da costa da província.

A directora dos Serviços 
Provinciais das Actividades 
Económicas em Inhambane, 
Elvira Chaúque, explicou que, 
para além de combater as artes 
nocivas à pesca, os conselhos 
comunitários também con-
trolam a observância dos pe-
ríodos de veda, com o objec-
tivo de permitir a reprodução 
das espécies marinhas.

Elvira Chaúque afirmou 
que só nos primeiros meses do 
ano em curso foram apreendi-
das mais de 40 artes nocivas, 
na sua maioria constituídas 
por redes mosquiteiras, mer-

cê do envolvimento dos CCP 
no controlo e combate a actos 
considerados prejudiciais para 
a vida marinha.

No mês de Maio a fiscaliza-
ção pesqueira foi solicitada em 
Mucucune, arredores da cida-
de de Inhambane, para pre-
senciar a rusga que culminou 
com a apreensão de 17 redes 
mosquiteiras, ora em uso por 
igual número de mulheres.

“Neste momento está em 
curso o período de veda co-
munitária nos distritos de 
Inhassoro, Vilankulo e na Baía 
de Inhambane, concretamen-
te na zona de Chicuque, na ci-
dade da Maxixe, para permitir 
a multiplicação e crescimento 
do peixe, camarão, lulas, ca-
ranguejo, entre outras espé-
cies marinhas”, disse Elvira 
Chaúque.

Garantiu que as vedas 
comunitárias bem como o 
controlo e combate às artes 
nocivas contribuem para a 
conservação de algumas espé-

Redes impróprias para pesca destruídas depois de apreendidas com pescadores ilegais

 Elvira Chaúque

contribuem para a captura do 
pescado com qualidade e em 
quantidades enormes, pois 
durante o defeso permite-se 
que haja maior reprodução e 
crescimento de novas espé-
cies.

Refira-se que devido à es-
cassez de pescado em algumas 
regiões da província as auto-
ridades apostam no fomento 
e desenvolvimento da aqua-
cultura e piscicultura, onde as 
comunidades aprendem téc-
nicas de produção de peixe em 
cativeiro.

Para este ano a província 
de Inhambane prevê a captura 
de 434 toneladas de pescado 
diverso na pesca semi-indus-
trial e aquacultura comercial, 
quantidade que corresponde 
a um crescimento de 10 por 
cento quando comparada com 
a produção global alcançada 
em 2020, que foi de 150.7 to-
neladas. 

Com esta captura a pro-
víncia arrecadou perto de três 
milhões de meticais, corres-
pondentes a 94.9 por cento do 
plano traçado no ano passado.

cies que vinham escasseando.
Para além de garantir a 

manutenção das espécies em 
vias de extinção, as vedas 
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ATRAVÉS desta página o estimado lei-
tor pode partilhar as suas reflexões sobre 
temas da actualidade política, económica 
e social. Os originais das cartas de opi-
nião não devem ter mais de 150 palavras, 
podendo ir até 500 quando sejam de aná-

lise. 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, nú-
mero do documento de identificação e 
contacto telefónico. O “Notícias” reser-
va-se o direito de não publicar opiniões 
ou análises que choquem com a sua linha 
editorial.

CARTAS

PEDRO ALMEIDA VENTURA

HÁ tempos houve um grupo de jovens 
que desenhou um projecto para a rea-
lização do primeiro festival cultural de 
Chamanculo. Depois desta louvável 
iniciativa apareceram outros e variados 
grupos com a intenção de promover 
mudanças no capítulo cultural, com vis-
ta a dignificar o bairro. O que é certo 
é que urge que todos os apoiemos para 
concretizar os seus sonhos.

Chamanculo foi e é um bairro que 
produz talentos em várias vertentes, 
principalmente no campo futebolístico. 
A meu ver, sempre que houver oportu-

nidade, não devem somente destacar os 
que estiveram na alta competição pois, 
acredito que muitos atingiram sucesso 
devido ao talento nato e muita dedica-
ção. É o caso do Calton Banze, os ir-
mãos Siquice (Luis e Ramos), Nelinho, 
Jorge, F Jane, Euroflin, Natalinho, Mar-
tinho de Almeida, Riquito, etc. E desta 
falange, alguns estão ou estiveram em 
projectos de formação em vários clubes 
do país, nas academias de futebol, tare-
fas na FMF, entre outras missões liga-
das ao desporto rei.

No entanto, existem aqueles que 
não tiveram nome mas, com experiên-
cias acumuladas e a crença nas suas ha-

bilidades, tem estado nos bairros a dar o 
seu contributo para a formação ou apa-
rição de novos craques nos terrenos bal-
dios ou nos campos instalados ou me-
lhorados pelo edil da cidade de Maputo.

Assim ficariam abrangidos na prá-
tica de futebol e outras modalidades 
maior parte dos jovens com vista a pre-
venção de males que assolam a nossa 
sociedade, em particular o Chamanculo.

Através dos órgãos de comunicação 
social, sinto que nos últimos tempos to-
dos os dirigentes do nosso desporto tem 
estado no terreno em busca de soluções 
para glorificar a alta competição. Mas é 
necessário, de vez em quando, chamar 

as estrelas ou os anónimos, a título de 
exemplo: Panamá, Vigário, Massude 
Barata, Rafael, Salema, Dique Matola, 
entre outros, para partilharem experiên-
cias nas sedes dos órgãos deportivos ou 
na casa de futebol.

Na verdade, seria o maior estímulo 
e gratificante para toda a classe despor-
tiva de outrora conversar com os actuais 
dirigentes desportivos.

O antigos dirigentes desportivos, 
Joel Libombo e Shafee Sidat têm esta-
do a defender a homenagem as velhas 
glórias moçambicanas.

Um abraço.

MARIA SUSANA MEXIA

A DECLARACAO Universal dos Direitos Humanos, 
criada após a II Guerra Mundial, pretendia ser baluar-
te face aos totalitarismos existentes, mas actualmente, 
o conceito de direitos humanos alterou-se substancial-
mente, tornando-se o poderoso instrumento de um novo
totalitarismo mais suave, não condenando os opositores
a trabalhos forçados, ou campos de extermínio, mas
apelidando-os de reaccionários, homofóbicos ou pre-
conceituosos.

Se os Direitos Humanos de 1948 respeitaram a bio-
logia, esta nova corrente ideológica apela à sua violação 
e superação: vidas destruídas após seu início (aborto) 
ou antes de seu termo natural (eutanásia); crianças com 
duas mães ou dois pais (uma ficção, porque elas real-
mente têm direito a um pai e uma mãe, ficando assim 
condenadas à ausência de um deles); mudanças de sexo; 
(também fictícias, pois cada célula permanecerá selada 
com os cromossomos XX ou XY).

Grégor Puppinck no seu livro “Meu Desejo 

é a Lei, analisa o contraste entre o conceito de Di-

reitos Humanos, em 1948, fiel defensor da biologia 

humana, e as ideologias recentes que adicionam 

novos direitos, como o direito ao aborto o qual 
implica a negação do direito à vida, o direito à crian-

ça, negando o direito da criança a ter pai e mãe, etc., 

violando, colidindo e tentando ignorar a realidade 

biológica.
Estas recentes tomadas de posição, reflectem a am-

bição do homem, que se considera no direito de se trans-
formar e superar-se, ser criador de si próprio ou decretar 
a morte do próximo. Nesta perspectiva, o critério da jus-
tiça é completamente relativista, não respeita a lei, re-
corre a um novo processo dialéctico, impondo a solução 
que considera mais avançada de acordo com os desejos 
individuais ou dos poderes que representam.

O relatório sobre a situação da saúde e dos direitos 
sexuais e reprodutivos na UE no contexto da saúde das 
mulheres, chamado ‘Relatório Matic’, vai ter a sua apre-
sentação final na próxima sessão plenária do Parlamento 
Europeu.

A Comissão dos Episcopados Católicos da União 
Europeia (COMECE), divulgou uma posição sobre o 
documento, reconhecendo a importância de proteger a 
saúde e os direitos das mulheres e apelando a todos os 

eurodeputados para que tenham em consideração a sen-
sibilidade e a complexidade da questão em causa, que 
“exige um equilíbrio legal e ético de todos os direitos 
envolvidos”.

Tendo em vista a votação final do projecto de rela-
tório, os episcopados católicos manifestam diversas ob-
jecções a argumentos apresentados, denunciando a vio-
lação do “princípio da subsidiariedade”, por se limitar 
a responsabilidade dos Estados-Membros na definição 
da sua política de saúde e na organização e prestação de 
serviços de saúde e cuidados médicos.

Os responsáveis da Igreja Católica consideram 
que o projecto de resolução é caracterizado por uma 
perspetiva unilateral em toda a sua extensão, parti-
cularmente sobre o aborto, que não leva plenamente 
em conta as situações de vida das pessoas em ques-
tão e os seus direitos humanos correspondentes. 
Expoente máximo de um mundo sem Deus, laicizado e 
desumanizado, onde paulatinamente se foram derruban-
do todos os ancestrais conceitos da tradição antropoló-
gica, esta  “miragem” ideológica, é o reflexo do desejo 
individual infinito, sob forma de um novo totalitarismo: 
o desejo tornado lei ou o império do desejo.

COMO dizia, é um regalo ver o Centro Pro-
vincial de Educação à Distância de Gaza 
(CPED), a partir da Estrada da Praia, dada 
a sua estrutura arquitectónica, ajustada aos 
acidentes do terreno, mas não é só por isso. A 
sua planta e a distribuição dos compartimen-
tos, entre salas de aula, gabinetes de trabalho 
e salas de conferências, são de uma moderni-
dade invulgar, de atiçar a apetência geral, ra-
zão pela qual, muitas instituições optam por 
este espaço para as suas sessões ordinárias de 
trabalho, ou para outras reuniões de natureza 
diversa.

Depois de vários encontros de trabalho 
realizados em diferentes lugares, entre a 
Sala de Reuniões da Secretaria Provincial e 
da Direcção Provincial da Saúde de Gaza, o 
Secretário de Estado da Província de Gaza, 
Amosse Macamo, acabou se “apaixonando” 
pelos encantos da sala de sessões do (CPED) 
que, para além de espaçosa, também oferece 
conforto. Por isso, nos últimos meses, todas 
as sessões do Conselho dos Serviços Provin-
ciais de Representação do Estado (CSPRE) 
têm lugar no “Ensino à Distância”, no Bairro 
2013.

Tratando-se de uma nova zona residen-
cial, muito trabalho ainda há por se fazer e 
acredito que a implantação do Centro de Edu-
cação à Distância seja uma estratégia de atrair 
mais infra-estruturas para este bairro. Só que, 
com este andar da carruagem, começa a apa-
recer uma iniciativa isolada e sem “lebre” 
para ajuda-la a correr. Para os residentes de 
“2013”, ainda é bastante penosa a desloca-
ção para diferentes locais de actividades diá-
rias, por não haver um serviço de transporte 
público regular. E, tal como é sabido, tudo 
acontece em cadeia. Os transportadores estão 
à espera de uma estrada em condições, para 
poderem meter lá as suas viaturas e por isso 
“piscam olho” para o Conselho Autárquico 

de Xai-Xai e este não sei para quem.
Enquanto estas infra-estruturas (vitais 

para o desenvolvimento comunitário) não 
são erguidas, a vida vai andando, o Bairro 
2013, com os munícipes (locais e forasteiros) 
a procurarem diferentes alternativas, fazendo 
jus à expressão bastante usada, nos últimos 
tempos: “reinventar-se”. Eu corro sérios ris-
cos de passar a detestar esta expressão, por 
ser usada com ligeireza, por aqueles que se 
eximem da responsabilidade de ajudar, quan-
do se trata de sua obrigação. Quando alguém 
o convida a “reinventar-se” insinua que não
conte com a sua colaboração. Mas a popu-
lação do Bairro 2013 “reinventa-se” para
responder à demanda diária, fazendo-se pre-
sente, quer nos postos de trabalho, como nos
estabelecimentos de ensino.

De igual modo, residentes de fora deste 
bairro, também “se viram” para lá chegar, 
em busca de soluções para eventuais proble-
mas, da mesma forma que, de 15 em 15 dias, 
Amosse Macamo sai do seu gabinete de tra-
balho para as sessões que decorrem no Bairro 
2013, onde para se chegar é necessário pas-
sar por um estreito, labiríntico e vertiginoso 
troço.

Por causa deste martírio, um cidadão, 
cuja parcela está mesmo na esquina onde ter-
minam as gincanas e começa a rua para o in-
terior da zona parcelada, optou por ceder par-
te da “integridade” do seu quintal para uma 
passagem fácil, do bairro à Estrada da Praia 
e vice-versa, bastando, para o efeito, pagar-
-se uma taxa de 10 meticais de “portagem”.
Assim, poupa-se o desgaste físico, o desgaste
mental e ganha-se um pouco mais de tempo. 
Sei que os homens da escolta de Amosse Ma-
camo não sabem da existência desta cancela. 
Também tenho dúvidas que Emídio Xavier 
tenha conhecimento, mas esta dica pode aju-
dá-lo a jogar limpo(po).

“E AGORA José”. Pois, sei de malta que quando 
os cafés começaram a ser dominados por um úni-
co tema (Corona Virus) bazou para a, entre nós, 
terra do bacalhau, que suas vidas estavam mais 
seguras lá, com melhores serviços de saúde, o que 
é óbvio. Não que seja um número aí além, mas a 
cidade das acácias, as esquinas e tascas de forte 
presença dos trabalhadores da indústria de con-
strução, os estaleiros de venda de inertes, tudo isto 
andou muito preto como nunca. E depois foram as 
engordas das facturações das telefonias, dos cor-
reios que era preciso manter o contacto, dirigir o 
estaleiro, ás vezes a céu aberto, a essa distância 
monstra e depois era o “regresso logo que isto 
melhore”. E não melhorava. E era uma vida ocio-
sa e os seus custos bem pesados, mesmo ido de 
lugar onde fora buscar riqueza, quais espanhóis 
quando desabaram em S. Francisco. Comparação 
parva, naturalmente. Desde esses tempos imemo-
riais até os dias de hoje, a sua atitude foi mais de 
intermediários e não propriamente de actores ac-
tivos na economia.

E não tardou que os efeitos da pandemia se 
tornassem mais insustentáveis, com as limitações 
de liberdade de movimentos (o que nem espaço 
para bicos abria), as mortes cada vez mortes e o 
colapso dos serviços de saúde. E de onde parti-
ram, donde só pode provir tudo o que há de menos 
bom, recebiam notícias de relativa tranquilidade, 
chegando-lhes aos ouvidos gargalhadas de gente 
alegre no convívio dos lugares de sua alegre pre-
sença habitual. Estavam lá os alegres de sempre e 
outros chegados de agora. 

E então diziam mal de sua decisão. Alguns, 
com o cordão umbilical caído algures em Nicoad-
ala, em Xipadja desejaram que se tivessem decid-
ido por esses destinos. Seguramente mais seguros 
e de liberdade, de amor no silêncio do escuro, de 
despertar ao canto dos pássaros, de um galo de 
vizinho distante. E então nos seus olhos, bem no 
fundo, podia se ler “quero voltar para África e de 

lá não mais sair”. E África, na sua infinita gener-
osidade, aguardou.

E as chancelarias com varandas de cimento 
feitas esteiras para gente no desejo de voltar, de 
ver se nalgum voo de emergência conseguia lu-
gar. As coisas estavam bem apertadas que já não 
“havia” voos de passageiros. Mas lá conseguiam 
(que para jeito para isso levam muito) e ás vez-
es de forma surpreendente e alguns nem sequer 
quarentenando chegados, o que indignou a mídia, 
essa que faz a ponte entre a plebe e a torre de 
marfim, a gente. Chegavam e retomavam as suas 
actividades e participavam de tertúlias dizendo de 
suas desventuras em terras “positivas”. Dos daqui 
não saídos, ninguém lhes ligava patavina. Solici-
tavam-nos apenas para o concerto de uma janela, 
como encanadores, para o fornecimento de pedra 
ou de areia. Que nessas coisas são imbatíveis, 
como o são na tascaria. E a gente gosta, então 
não? Mas…e já não há natais em Évora, em San-
tarém: há cada vez mais natais na Malhangalene, 
no Triunfo, no Tchumene. E já não é problema de 
viajar. Mas as estirpes mais agressivas tomam, faz 
tempo, alguns desses países. As mortes aumen-
tam de número a cada dia. Lá e noutros países.

“E agora José”.
E agora nada. Havia vida antes da pandemia. 

E há vida enquanto ela mata. E haverá vida depois 
dela. E depois se concretizam os desejos. Agora, 
como sugere Agualusa, é viver dos livros. Acorda 
e escolhe ser uma personagem de Hemingway, 
por exemplo. Ou imaginado por Stephen King.

A pandemia não escolhe países, tal como 
o criador, seja ele quem tenha sido, não criou
raça. Criou a alma. E em qualquer lugar a morte
pode acontecer e as lágrimas correrem. Mas há-
de acontecer que os desejos se concretizem, até 
porque há muitos que já não acontecem e não 
pode negar os elementares. 

Apenas um abraço. Apenas um beijo. Apenas 
um sorriso. É preciso caminhar nessa direcção.

Portagem no
Bairro 2013 (Concl.)

E agora José

A autodestruição
dos direitos humanos 

A regeneração ou revitalização do Chamanculo (Concl.)
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M
OÇAMBIQUE poderá 
conhecer momentos 
sombrios dentro das 
próximas semanas, 
caracterizados pela 

eventual eclosão da terceira vaga 
da Covid-19, segundo Túlio de 
Oliveira, pesquisador da Univer-
sidade do KwaZulu-Natal.

Falando na II Conferência 
Científica sobre a Covid-19, or-
ganizada pelo Instituto Nacional 
de Saúde (INS), Oliveira justifica 
o facto à proximidade e depen-
dência que Moçambique tem em
relação à África do Sul, país que
neste momento apresenta uma
evolução acentuada de contami-
nação e que já entrou para a ter-
ceira vaga da doença.

Para o pesquisador, a ten-
dência de contaminação leva a 
concluir que os países vizinhos 
da província sul-africana de 
Gauteng, entre os quais está Mo-
çambique, ressentir-se-ão desta 
nova vaga de infecções.

Recuou no tempo para expli-
car a tendência da propagação do 
vírus, afirmando que no final do 
ano passado a África do Sul não 
só exportou variantes para o res-
to do mundo, mais de 80 países, 
como também para a maioria dos 
países africanos, sobretudo da 
região Sul. 

A propagação aconteceu 
quando muitos turistas ou pes-
soas que trabalham na África 
do Sul regressaram para os seus 
países de origem, já infectados. 
“Nós achamos que agora, com a 
terceira vaga, o fenómeno venha 
a repetir-se e como a África do 

Aumenta risco
de terceira vaga
da Covid-19

Sul está com muitas infecções, 
provavelmente, nas próximas 
semanas, o número de infecta-
dos poderá crescer muito”, pre-
vê.  

Explicou que na África do 
Sul, a segunda vaga começou 
pelo Estern Cape, Nelson Man-
dela Bay e rapidamente desceu 
a costa, até a província de Gau-
teng. Nesta terceira vaga, adian-
ta, ela tem como ponto de parti-
da Gauteng e está a propagar-se 
no sentido contrário, o que nos 
leva a concluir que nas próximas 
semanas poderá intensificar-se 
noutros países do Sul de África. 

O alerta de Oliveira conti-
nua, chamando atenção para o 
facto de existir mais uma estirpe 

que está a dominar as infecções 
no Leste de África, denomina-
do A23.1. Esta variante assola o 
Uganda e é responsável por mui-
tos casos da Covid-19, para além 
de uma outra, no Oeste africano, 
designada B.11.525, que causa a 
maioria das infecções no Oeste 
de África.

Actualmente, avança, África 
está a identificar muitas novas 
variantes, algumas das quais com 
muitas mutações antes descritas 
na história do novo coronavírus. 

O exemplo é da variante de-
tectada em Angola, entre viajan-
tes da Tanzania com  quase dobro 
das mutações, comparada com a 
que foi descoberta na África do 
Sul, num trabalho que envolveu 

pesquisadores de Angola, África 
do Sul e pelo Centro de Controlo 
e Prevenção de Doenças em Áfri-
ca. Ainda na contextualização do 
roteiro do coronavírus em África, 
Oliveira citou dados do Ministé-
rio da Saúde das Maurícias, que 
dão conta de uma outra variante 
que causou todas as infecções lo-
cais ocorridas neste país, que era 
tido como exemplo no controlo 
dos níveis de propagação. 

Entretanto, pesquisadores 
nacionais na área da Covid-19 
garantem que as vacinas em uso 
em moçambique são seguras, 
eficazes e vão ajudar a evitar as 
formas mais graves da doença e, 
consequentemente, reduzirão os 
internamentos.

MOÇAMBIQUE está a ac-
tualizar a informação sobre 
a disponibilidade dos re-
cursos florestais e a moder-
nizar a sua gestão, através 
do estabelecimento de um 
sistema de informação que 
vai permitir a digitalização 
de todo o processo de ges-
tão.

A informação foi avan-
çada sexta-feira, em Ma-
puto, pela Ministra da 
Terra e Ambiente, Ivete 
Maibaze, na reunião vir-
tual dos ministros respon-
sáveis pelo Ambiente, Re-
cursos Naturais e Turismo 
da Comunidade de Desen-
volvimento da África Aus-
tral (SADC).

Em relação aos passos 
dados por Moçambique, a 
ministra destacou a refor-
ma do quadro legal para a 
gestão florestal, revisão da 
Lei e seu Regulamento, bem 
como aprovação da política 
florestal e sua Estratégia de 
Implementação.

As mudanças climáti-
cas mereceram a atenção 
dos participantes. Sobre o 
facto, Ivete Maibaze falou 
dos avanços do país rumo à 
acreditação junto ao Fundo 
Climático Verde do Fun-
do Nacional de Desenvol-
vimento Sustentável, para 
além do processo de finali-
zação do primeiro Relatório 
Bienal de Actualização.

A ministra precisou, 
igualmente, que está em 
processo de actualização a 
Contribuição Nacionalmen-
te Determinada (NDC) e a 
elaboração do Plano Nacio-
nal de Adaptação (NAP). 

“Com apoio dos parcei-
ros de cooperação, temos 
vindo a implementar acções 

Moçambique actualiza dados 
sobre recursos florestais

que visam reduzir a vulne-
rabilidade do país aos efei-
tos adversos das mudanças 
climáticas, particularmente 
nas comunidades vivendo 
em zonas rurais”, disse. 

Já no sector da conser-
vação da biodiversidade, 
Maibaze menciona a intro-
dução de medidas que vi-
sam melhorar a capacidade 
de protecção e fiscalização 
das áreas de conservação, 
capacitação de procura-
dores e juízes em matérias 
sobre crimes contra a vida 
selvagem, para além da re-
visão do Plano Estratégico 
de Fiscalização.

Foi, também, tal como 

precisou a ministra, ela-
borado um Manual de Re-
ferência Rápida para pro-
curadores, um outro de 
procedimentos legais para 
fiscalização nos parques e 
reservas nacionais, entre 
outras medidas. 

A identificação e lan-
çamento recente das 29 
áreas-chave para a biodi-
versidade, como locais que 
contribuem significativa-
mente para a conservação 
da biodiversidade em Mo-
çambique e ao nível global 
é o grande ganho de que o 
país se pode orgulhar na 
questão da preservação da 
biodiversidade e que foi 

motivo de partilha reunião. 
Maibaze disse que para o 

Governo, o turismo consti-
tui uma actividade econó-
mica prioritária, sector que 
se tem assumido nos últi-
mos anos, como uma acti-
vidade de impacto e emerge 
como promotora de em-
prego e geradora de divisas 
para o país. 

É neste contexto que 
o turismo viu relaxadas as
medidas adoptadas para
mitigação da propagação da
Covid-19, seja por meio de
regra medidas de incentivo
financeiro, fiscal, sanitá-
rias, e/ou de facilitação de
circulação de visitantes.
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RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“É extremamente perigoso experimentar a 
profundidade do rio com os dois pés”.

Provérbio Africano.

QUARTO MINGUANTE –  Será na sexta-feira, às 06.4horas

00:20- FLASH CULTURAL

02:10- É DESPORTO

03:05- SEM BARREIRAS

04:00- FALA MOÇAMBIQUE 
(REPETIÇÃO)

04:55- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOVI-
MENTO 

05:30-  EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

05:45-  UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00-  JORNAL DA MANHÃ

08:15-  O NOSSO PORTUGUÊS

08:45-  PETROLEO E GÁS DE A A 
Z(REPETIÇÃO)

10:10-  FALA MOÇAMBIQUE

11:30-  PARABENS A VOCE

12:00-  TÓPICOS DO JORNAL DA 
TARDE 

12:02 - MAGAZINE DESPORTIVO

12:20 - BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

12:30 - JORNAL DA TARDE

13:00-  INFORMATIVO CORONA-

VIRUS

13:30-MOÇAMBIQUE DE LÉS-A-
LÉS

14:25-  EDUCAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                                                

14:30-  RÁDIO NOVELA “OURO 
NEGRO”

16:10-  SEGURANÇA RODOVIÁRIA

16:30-  MINUTO DO CONSUMIDO

17:30-  RADIO ESCOLA/ ENSINO 
SECUNDÁRIO 

18:10-  UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25-  EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI 

19:00 -TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM  METEOROLÓGI-
CO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- INFORMATIVO CORO-
NAVÍRUS

20:30- PANORAMA POLÍTICO

21:05- ÚLTIMO TEMPO

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08,  9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 21, 
22:00 E 23:00 HORAS.

PREIA-MAR – Às 06.56 e às 19.31 
horas, com 3.02 e 3.00 metros, respec-
tivamente

BAIXA-MAR – À 00.54 e às 13.12 
horas, com 1.04 e 1.06 metros, respec-
tivamente     

INHAMBANE

25/18

VILANKULO

24/17

TETE

28/18

QUELIMANE

26/18

NAMPULA

26/18

PEMBA

27/21
LICHINGA

22/10

BEIRA

25/18

XAI-XAI

26/14

CHIMOIO

22/12

MAPUTO

26/13

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40  HINO NACIONAL 

05:45  GINÁSTICA:  YOGA 

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTO 

08:00  O MÁGICO DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A 
CASA DA BRUXA” 
REPETIÇÃO 

08:15  FÓRUM DE NEGÓCIOS 
DA SADC DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A 
CASA DA BRUXA” 
DIRECTO 

13:00  JORNAL DA TARDE  
DIRECTO 

14:00  GRANDE ENTREVISTA: 
TICO-TICO / ANTIGO FU-
TEBOLISTA 
REPETIÇÃO 

15:00  FÓRUM DE NEGÓCIOS 
DA SADC DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A 
CASA DA BRUXA” 
DIRECTO 

16:30  ENCONTROS DA MALTA 
DIRECTO 

17:00  JORNAL EM LÍNGUAS 
MOÇAMBICANAS
DIRECTO 

17:45  GINÁSTICA:  YOGA 

18:00  PRIMEIRA PÁGINA 
DIRECTO 

19:00  JORNAL DE DESPORTO  

DIRECTO 

19:50  PUBLICIDADE  

20:00  TELEJORNAL  

DIRECTO 

21:15  GRANDE DEBATE 

DIRECTO 

22:30  FILME NACIONAL: CHIK-

WEMBO - FEITIÇO 

23:30  MOÇAMBIQUE DIGITAL 

REPETIÇÃO 

00:00  JORNAL DE DESPORTO  

REPETIÇÃO 

01:00  PRIMEIRA PÁGINA 

REPETIÇÃO 

02:00  JUNTOS À TARDE 

REPETIÇÃO 

03:00  ENCONTROS DA MALTA 

REPETIÇÃO 

04:00  TELESCOLA: ENSINO SE-

CUNDÁRIO - GEOGRAFIA 

DA 12ª CLASSE  

REPETIÇÃO 

04:40  GRANDE DEBATE 

REPETIÇÃO 

05:40  HINO NACIONAL 

05:45  GINÁSTICA:  HIT 

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  

DIRECTO 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 
 

Para Concepção, Aquisição, Fornecimento e Instalação, Testes e Comissio-
namento de Subestações do Projecto da linha de Transporte de Energia de 
Temane (TTP) - Lot 1  

SOCIEDADE NACIONAL DE TRANSPORTE DE ENERGIA  

CONTRACT AWARD NOTICE 

For Procurement of Design, Supply & Installation, Testing and Commissioning of 400 kV AIS Sub-
stations for Temane Transmission Project (TTP), Lot 1 

Project Name: Temane Transmission Project 

The project implementing Agency Sociedade Nacional de Transporte de Energia (SNTE) 

Country: Mozambique 

Selection Method: Request for Bids for Plant, Design, Supply and Installa-
tion (Without Prequalification – SPD Version October 
2017) 

Project Number: TREP-P160427-RFB1(P)/Lot-1 

Scope of Contract: Design, Supply & Installation, Testing and Commission-
ing of 400 kV AIS Substations  Vilanculos, Chibuto, 
Matalane and extension of Maputo substation for 
Temane Transmission Project (TTP), Lot 1 

Duration of Contract: 24 months 

Evaluation Currency: USD (United States Dollars) 

Awarded Firm: China Electric Power Equipment and Technology Co., 
Ltd. (CET) 

Address: F10, Ducheng Plaza, No.8 Nanheng East Street, Xicheng 
District 
Beijing 100052, PR China 

Final total Contract Price: 55.685.980,78 USD 
(Fifty Five Million Six Hundred Eighty Five Thousand 
Nine Hundred Eighty US dollars and 78/100 cents) and 
507.058.177,37 MZN 
(Five Hundred Seven Million Fifty Eight Thousand One 
Hundred Seventy Seven and 37/100 Mozambican Meti-
cais) 

Nome do Projecto: Projecto da Linha de Transporte de Energia Eléctrica 
Temane-Maputo 

Agência Implementadora 
do Projecto 

Sociedade Nacional de Transporte de Energia (STE) 

País: Moçambique 

Método de selecção: Solicitação de Propostas para Concepção, Forneci-
mento e Instalação (Não sujeita a Pré-qualificação - 
de acordo com o SPD Versão de Outubro do ano 2017) 

Número do Projecto: TREP-P160427-RFB1(P)/Lot-1 

Escopo do Contrato:: Aquisição, Concepção, Fornecimento e Instalação, 
Testes e Comissionamento de Subestações de 400 kV 
de Vilanculos, Chibuto, Matalane e extensão da sub-
estação de Maputo do Projecto de Linha de Trans-
porte de Energia de Temane (TTP), Lot 1 

Duração do Contrato: 24 meses 

Moeda para Avaliação: USD (Dólares Norte Americanos) 

Empresa Vencedora: China Electric Power Equipment and Technology 
Co., Ltd. (CET) 
  

Endere-ço: F10, Ducheng Plaza, No.8 Nanheng East Street, Xicheng 
District 
Beijing 100052, PR China 

Preço Final Total do Contracto: 55.685.980,78 USD 
(Cinquenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e cin-
co mil, novecentos e oitenta dólares norte americanos 
e 78/100 cêntimos) e 
507.058.177,37 MZN 
(Quinhentos sete milhões, cinquenta e oito mil, cento 
e setenta e sete meticais e 37/100 centavos) 

ACIONAL DE TRANSPO

Sociedade Nacional de Transporte de Energia (SNTE)

TREP-P160427-RFB1(P)/Lot-1

Sociedade Nacional de Transporte de Energia (STE)

SPD de Outubro do ano 2017
TREP-P160427-RFB1(P)/Lot-1

F10, Ducheng Plaza, No.8 Nanheng East Street, Xicheng 
District
Beijing 100052, PR China
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RÉPUBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSPECÇÃO GERAL DE FINANÇAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

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

Concursos Adjudicatário
Objecto de 
Concurso

Valor  com 
IVA

Limitado

27A/CL/

Nº02/2021

CIDADELA 
CONSTRUÇÕES, LDA

Manutenção e 

reparação
862.407,00MT

Limitado

27A/CL/

Nº01/2021

VOIPTECH, LDA
Serviços  de 

Internet
859.248,00MT

Maputo, Junho de 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível)

6153

O 
ARTISTA plástico 
Magafuso, nome ar-
tístico de Diogo Luís 
Daniel, inaugurou 
há dias na Casa Pro-

vincial de Cultura de Inham-
bane, uma exposição de pin-
tura, intitulada “Dolomo”, 
em celebração de 38 anos de 
carreira.

“Dolomo” é língua giton-
ga que significa sentimentos, 
emoções ou instintos artísti-
cos. E na medicina quer dizer 
tratamento farmacêutico da 
psiquiatria ou analgésico.

As obras patentes nesta 
exposição, inaugurada pelo 
governador da província, 
Daniel Chapo, retratam a 
vida social, mitos, antropo-
logia, economia, política e 
religião.

Tem ainda trabalhos que 
falam sobre o terrorismo 
que assola alguns distritos 
de Cabo Delgado, a explora-
ção insustentável dos recur-
sos naturais, actividades de 
pesca, os desafios encarados 
pela mulher nas suas acti-
vidades quotidianas, entre 
outros.

A CIDADE da Beira acolhe hoje a cerimónia 
do lançamento do livro “Por Que É Um Li-
vro Mágico?”, da autoria de Pedreiro Pereira 
Lopes e Angelina Neves, com ilustrações de 
Maurício Negro.

Nesta obra, os autores convidam os lei-
tores a embarcarem a bordo de um tapete 
voador, numa viagem fantástica ao mundo 
de leitura de um texto tão encantador e cati-
vante como este. 

Nesta obra, tecida a quatro mãos, com 
muita arte e engenho, por Pedro Pereira Lo-
pes e Angelina Neves, as ilustrações do brasi-
leiro Maurício Negro rivalizam em beleza com 
a escrita dos dois aclamados autores moçam-
bicanos. (…) “Rogério Andrade Barbosa”

Pedro Pereira Lopes nasceu em 1987, na 
província da Zambézia. Docente universitá-
rio, estudou Políticas Públicas em Beijing, na 
China. Publicou vários livros e arrecadou di-

versos prémios, entre os quais “O homem dos 
7 cabelos” (2012), Prémio Lusofonia (2010), 
“Viagem pelo mundo num grão de pólen e 
outros poemas” (2014), “A História do João 
Gala-Gala” (2017), em co-autoria com o mú-
sico Chico António.

Angelina Neves nasceu em 1951, em Ma-
puto. Professora do ensino pré-primário e 
primário, escreveu e publicou mais de 50 li-
vrinhos infantis desenvolvidos, na sua maio-
ria, para projectos ligados à divulgação e de-
fesa dos direitos das crianças e de incentivo à 
leitura. Venceu vários prémios.

Maurício Negro é brasileiro, nascido em 
São Paulo, em 1969. Ilustrador, escritor, de-
signer gráfico, pesquisador e gestor de pro-
jectos. Sua produção é marcada pela natu-
reza e pela diversidade cultural, sobretudo 
não eurocêntrica e brasileira, com ênfase nas 
perspectivas indígenas e africanas.

Três autores 
num só livro

Artista Magafuso expõe “Dolomo”

Trata-se de uma colectâ-
nea composta por 100 obras 
de pintura, produzidas desde 
o ano 2018.

A abertura desta expo-
sição estava prevista para o 
ano 2020, mas a emergência 
do novo coronavírus adiou 
tais pretensões.

Questionado sobre a ra-
zão da escolha do título da 

mostra, Magafuso explicou 
que fez uma combinação de 
significados do Dolomo de 
“sentimentos e emoções vi-
vidas pelo Homem e o trata-
mento psicológico através da 
arte” que podem ser negati-
vos ou positivos.

Com um vasto percurso 
artístico, Magafuso apaixo-
nou-se pela arte em 1983, 

período em que começou 
a pintar os seus primeiros 
trabalhos a lápis. Em 1989 
começou a divulgar a sua 
arte, principalmente na Fei-
ra Económica Provincial de 
Inhambane.

Diogo Daniel sonha com 
um museu ou galeria para 
expor as suas obras e por via 
delas ensinar aos mais no-
vos que desejarem entrar no 
mundo das artes plásticas.

Com mais de 30 anos de 
carreira, o artista disse ter 
produzido centenas de obras 
que estão expostas em insti-
tuições públicas e privadas, 
bem como em residências 
particulares, galerias e cen-
tros culturais.

Mas destacou a pintura 
do mural na Igreja Católica 
da Maxixe, numa parede de 
quatro metros de altura e 
três de largura, trabalho que 
valeu-lhe elogios e 100 mil 
meticais.

Natural da cidade da Ma-
xixe, Diogo Daniel, nasceu 
em 1964 e é licenciado em 
Ensino de Educação pela 
Universidade Save - Ex-
tensão da Maxixe (antiga 
Universidade Pedagógica). 
Participou em várias expo-
sições, feira, debates e festi-
vais de arte.

Magafuso é nome do seu 
falecido pai que o adoptou 
como alcunha artística para 
homenagear seu pai.
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MARIA AMÉLIA 
VIEIRA SILVA

FALECEU

É com muita dor e pesar que o Conselho 
de Administração do Grupo IPS, Lda, o 
Magno Chanceler, Magnífico Reitor, vice-
-Reitor, Director-Geral do Grupo IPS, Lda, membros do Con-
selho Directivo, Científico e Pedagógico, docentes, alunos e
colaboradores do grupo IPS, Lda, Universidade Politécnica,
Instituto Médio Politécnico (IMEP) e Escolas Secundária d`A
POLITÉCNICA comunicam o desaparecimento físico da Sra.
MARIA AMÉLIA VIEIRA SILVA, mãe da Prof. Doutora Rosânia da
Silva e da Lic. Girlane da Silva, colaboradoras afectas ao IPS e
à FUNDE respectivamente, ocorrido no passado dia 19/6/2021,
no Brasil, vítima de doença. À familia enlutada, apresentam as
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

6157

MARIA BERTA AUGUSTO 
NAPIDO

FALECEU

A Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial 
Administrativa, membros do Conselho, Secretariado, Magistra-
dos e funcionários dos Tribunais da Jurisdição Administrativa, 
Fiscal e Aduaneira comunicam o falecimento da Srª MARIA 
BERTA AUGUSTO NAPIDO, mãe do Meritíssimo Juiz de Direi-
to do Tribunal Fiscal da Província de Maputo, Dr. Raimundo 
Augusto Braz Mucuio, ocorrido no dia 14/6/2021, no Hospital 
Geral de Guruè, vítima de doença, cujo funeral se realizou no 
dia 16/6/2021, na província da Zambézia. À família enlutada, 
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

6135 

PASCOAL ELIAS DA SILVA 
ISAÍAS

FALECEU

Seus filhos Lilia, Chinha, Delinha, Celma, Manucha, Zolas, Ha-
gai e Ivan, netos Buny, Guilherme, Xiluva, Michela, Olívia, Leo, 
Hagira, Akhila, Landule, Bali, Zuri, Fred, Kilua, Naiur, Yura, Mel-
quior, Nick, Kimi, Andrea e Nelito, genros John Barnes e Jamal 
Guambe, noras Iracema, Vaniha e demais familiares comunicam 
com muito pesar o falecimento do seu ente querido PASCOAL 
ELIAS DA SILVA ISAÍAS, ocorrido no dia 18/6/2021, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 22/6/2021, às 11.00 horas, no Cemitério de 
Michafutene, antecedido de velório na capela do HCM, às 9.00 
horas. Que Deus lhe acolha na sua luz e que o mantenha como 
nosso anjo da guarda. Descanse em paz.

6737 

MARIA DO CÉU SAMPAIO 
CORDEIRO DARSAN

(1952-2021)

FALECEU
Seus filhos Raúl Darsan, Emmaneul Darsan, Natacha Darsan e 
Kátia Darsan, netas, genros e demais familiares comunicam com 
profunda dor e consternação o desaparecimento físico do seu ente querido MARIA 
DO CÉU SAMPAIO CORDEIRO DARSAN, ocorrido no dia 20/6/2021, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza hoje, terça-feira, dia 22/6/2021, às 10.00 horas, no Cemitério 
da Texlom. Paz à sua alma.

6145

ROBERTO FUMO

FALECEU

A Direcção Geral da LAM, Comité Sindical e trabalhadores em geral comunicam 
com mágoa o desaparecimento físico do Sr. ROBERTO FUMO, trabalhador refor-
mado, ocorrido no dia 20/6/2021, no HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 22/6/2021, no Cemiterio de Lhanguene, pelas 10.00 horas, antecedido 
de velório na capela do HCM, pelas 9.00 horas. A família enlutada endereçam as 
mais sentidas condolencias. Paz à sua alma.

6707

PASCOAL ELIAS DA SILVA 
ISAÍAS
FALECEU

A Associação Craques da Boca comunica com profunda dor e 
consternação o falecimento do Sr. PASCOAL ELIAS DA SILVA 
ISAÍAS, pai do Sr. Pascoal Helder Andante Isaías (Zolas), mem-
bro e presidente desta agremiação, ocorrido na madrugada do dia 19/6/2021, cujas 
cerimónias fúnebres se realizam hoje, dia 22/6/2021, pelas 9.00 horas, na capela 
do HCM e 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene. Paz à sua alma.

6702

JOSÉ PEREIRA BAPTISTA FEIO
FALECEU

O Conselho de Administração, Direcção Executiva da Rádio Mo-
çambique-EP, Conselho Fiscal, Comités Locais do SNJ, SINTAC 
e trabalhadores em geral comunicam com profunda mágoa o 
falecimento do Sr. JOSÉ PEREIRA BAPTISTA FEIO, funcionário 
aposentado desta Estação Emissora, ocorrido no dia 18/6/2021,vítima de doença, 
cujo funeral se realizou no sábado, dia 19/6/2021, às 11.00 horas, no Cemitério 
de Lhanguene. À família enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. 

6154

LUCÍLIA ANTÓNIO BILA

FALECEU

A Direcção de Informação e Comunicação Agrária comunica o 
falecimento da Srª LUCÍLIA ANTÓNIO BILA, irmã da Srª Sandra 
de Jesus Bila, funcionária da DICA, ocorrido no dia 20/6/2021, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 22/6/2021, no Cemitério de Michafutene, às 11.00 
horas, antecedido de velório na capela do HCM, às 8.00 horas. 

6141

SHEILA MICAELA
JOÃO SAMUEL

FALECEU

Seus pais João Alfredo Samuel e Inês Samuel Langa, filho Er-
nesto Júnior, irmãos João, José, Rabeca, Thais e demais familiares comunicam 
o falecimento do seu ente querido SHEILA MICAELA JOÃO SAMUEL, ocorrido
no dia 20/6/2021, vítima de acidente de viação.

6733  

ANTÓNIO FAUSTINO
FALECEU

O Delegado e todos funcionários do INSS-Delegação da Cidade 
de Maputo comunicam com dor e consternação o falecimento 
do Sr. ANTÓNIO FAUSTINO, pai da funcionária Preciosa António 
Faustino, ocorrido no dia 20/6/2021, no HCM, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 22/6/2021, às 11.00 horas, no 
Cemitério de Michafutene, antecedido de velório às 8.00 horas, na sua residência, 
sita na Rua 9, Bairro 25 de Junho, em Maputo. À família enlutada, endereçam as 
mais sentidas condolências.

6147

ANA ZIXAXA CHILUNDO
FALECEU

A DirecçãoGeral, Conselho de Administração, Serviços Centrais 
e todos funcionários da Administração Nacional de Estradas-IP 
comunicam com profunda mágoa o falecimento da senhora 
ANA ZIXAXA CHILUNDO, mãe da Srª Idalina Alexandre Pondja 
Muianga, ocorrido no dia 17/6/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou no 
dia 19/6/2021, no Cemitério de Lhanguene. À família enlutada, a ANE apresenta 
as mais sentidas condolências.  Paz à sua alma.

6746

HÉLIO LÚCIO JOÃO MILISSE

FALECEU

Sua esposa Catarina Milisse, filhos Hélio, Elsa e Ercílio, nora 
Halila, netos Malika, Maya e Daniela comunicam com profunda 
dor a perda do seu ente querido JOSÉ LÚCIO JOÃO MILISSE, 
ocorrida no dia 20/6/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, dia 
23/6/2021, às 10.30 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório na 
capela do Hospital Militar, às 8.30 horas. Paz à sua alma.

6721

JÚLIA MATEUS

FALECEU

Seu esposo Almeida Vidigal, fi-
lhos Marieta, Ângelo, Zacarias, 
Sandra, Dulce, Mateus e Isac, irmãos António, 
Amélia e demais familiares comunicam com 
profunda dor o desaparecimento físico do seu 
ente querido JÚLIA MATEUS, ocorrido no dia 
18/6/2021, no Hospital Militar, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 22/6/2021, no 
Cemitério de Lhanguene, às 10.00 horas, an-
tecedido de velório na sua residência, às 8.00 
horas. Paz à sua alma.

6144

ARLINDO 
CHICUEMBO 

MUIANGA
FALECEU

A Ministra da Terra e Ambiente, 
Secretária Permanente, membros do Conselho 
Consultivo e funcionários em geral comunicam 
com profunda mágoa e consternação o desapa-
recimento físico do Sr. ARLINDO CHICUEMBO 
MUIANGA, funcionário deste ministério, ocorrido 
no dia 19/6/2021, em Maputo, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 22/6/2021, às 11.00 horas, no Cemitério  
Eugénio-Bairro Ndlavela, antecedido de velório na 
sua residência, às 10.00 horas. À família enlutada, 
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à 
sua alma.

6146

ANTÓNIO LUÍS 
MOINHO

FALECEU

É com imenso pesar que o Con-
selho de Administração e colaboradores da EM-
TPM tomaram conhecimento do desaparecimento 
físico do Superintendente Principal e Delegado da 
Polícia da República de Moçambique na Empresa 
Municipal de Transporte Rodoviário de Maputo 
ANTÓNIO LUÍS MOINHO, cujo infortúnio ocorreu 
no domingo, dia 20/6/2021, vítima de doença. À 
família enlutada, endereçam sentimentos pesar. 
Paz à sua alma.

6149
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PRECISA-SE

VIVENDAS, flat´s, lojas, geminadas, 
etc, nas zonas do B. Central, Alto Maé, 
Polana, Malhangalene, Coop, etc., 
precisa-se para vender e arrendar em 
tempo recorde. Contacto: 84-3536800 
ou 84-2141920, Wilson.

6657

LOJAS, armazéns, apartamentos, flats, 
hotéis, moradias, geminadas, proprieda-
des, escritórios, ruínas, restaurantes, 
tabacarias, vivendas e lodges, precisa-
-se, visitas e contacto: 84-8121492 ou 
84-8383889.

6719

VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS NN NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N

FLAT única R/C, t. 3, c/anexo, 2wc, 
garagem fechada, prédio pequeno, 
localizada no Bairro Polana-Cimento, 
próximo do Instituto Comercial de Ma-
puto, vende-se por 13 500 000,00MT, 
negociáveis. Para mais detalhes, con-
tacto: 86/84/82-4189220.

6660

APARTAMENTO tipo 3, num 5º andar, 
com 2 varandas, vista para a baía, 
área de serviço, cozinha americana, 
quartos com guarda fatos, sala ampla, 
candeeiros modernos, piso parquet, 
água 24h, 1 edifício 6 andares, limpo, 
seguro, organizado e parqueamento, no 
Alto Maé, em frente à Escola Secundária 
Francisco Manyanga, vende-se por 4 
500 000,00MT. Contacto: 84-0487352.

6679

ESPAÇO com muro de 20x50, docu-
mentos em dia, em Marracuene, boa 
localização, vende-se por 750 000 mil 
MT, negociáveis. Contacto: 82-6421191 
ou 84-8474370.

6698

FLAT tipo 2, num 1º andar, na Malan-
ga, vende-se por 2 500 000,00MT; flat 
tipo 2, num 6º andar, na baixa por 2 
200 000,00MT; flat tipo 2, num R/C, H. 
Rovuma por 6 000 000,00MT; flat tipo 2, 
num 2º andar, no B. Central por 5 500 
000,00MT; flat tipo 2, num 4º andar, Pon-
to Final por 4 500 000,00MT. Contacto: 
84-3966886 ou 82-5754440.

6708

MORADIAS novas e modernas, num 
condomínio fechado, construção de alta 
qualidade, em Tchumene, tipo 3, suite, 
cozinha moderna, vende-se por 7 000 
000,00MT; moradias geminadas, com 3 
suites por 17 000 000,00MT, no Triunfo; 
apartamento tipo 3, com vista para o 
mar por 27 000 000,00MT, na F. Engels. 
Contacto: 82-4795100, 84-4592235 ou 
84-4075915.

6715

APARTAMENTO tipo 3, suite espaçosa, 
com sala ampla, cozinha, estaciona-
mento e jardim, num prédio pequeno, 
na Avenida Julius Nyerere, próximo à 
esquadra por 17 000 000,00MT; flat tipo 
1, num prédio pequeno, com garagem, 
no B. Central, detrás da Interfranca, 
num 2º andar. Contacto: 84-8383889 
ou 82-8121492.

6719

MORADIA tipo 8, independente, de 3 
pisos, 5 suites, 2 salas, cozinha espa-
çosa, anexos, jardim e para 8 carros, no 
Bairro Sommerschield, Escola Italiana, 
vende-se por 850 000USD, moradia 
independente, tipo 5, espaçosa, com 
piscina e jardim, no B. Polana, próximo à 
Escola Josina Machel por 750 000USD. 
Contacto: 84-8383889 ou 82-8121492.

6719

APARTAMENTO espaçoso, tipo 3, 
com 3wc, anexo para empregado, num 
9º andar, no Bairro da Polana, Revista 
Tempo, vende-se por 7 500 000,00MT; 
apartamento tipo 2, espaçoso, com 
2wc, e 2 estacionamentos, no Bairro da 
Polana, próximo à Vila das Mangas por 
8 000 000,00MT, visitas a qualquer hora. 
Contacto: 84-8383889 ou 82-8121492.

6719

ARRENDA-SE

ESCRITÓRIO com 365m², 1º, 2º e 3º 
andares, recepção, 8 salas, wc mascu-
lino e feminino, copa, sala de reunião, 
com elevador e estacionamento, no 
bairro Central, baixa da cidade, Av. 
Samora Machel, arrenda-se por USD15/
metro. Contacto: 84-5696206.

5828

FLAT única tipo 3, prédio pequeno, 3º 
andar, climatizada, localizada no Bairro 
Polana, próximo do Comité Olímpico, 
arrenda-se por 50 000,00MT. Contacto: 
86/84/82-4189220.

6660

FLAT tipo 3, com suite e duas casas 
de banho, na Rua de Tchamba, nº 240, 
num 6º andar direito, arrenda-se sem 
intermediários. Contacto: 82-5621675.

6447

APARTAMENTO novo por estrear, 
tipo 3, mobilado, na Polana Plaza, com 
2 wc, mais 1wc, e suite, arrenda-se 
130 000,00MT, negociáveis; piscina, 
ginásio, condomínio incluso. Contacto: 
82-6359650.

6713

CASA tipo 3, no Bairro Cambene, 
na Vila da Manhiça, arrenda-se, sem 
intermediários, valores negociáveis. 
Contacto: 85-5567542.

6706

VENDE-SE

CLÍNICA numa área de 50x100, 
com equipamentos de farmácia, no 
Bairro das Mahotas, vende-se por 800 
000USD; propriedade de 20x30, em 
Mateque por 370 000,00MT; padaria 
com equipamento, na Matola 700 por 
15 000 000,00MT; armazém de 350m², 
na Soveste por 5 000 000,00MT; pro-
priedade de 30x30, no Chiango por 1 
000 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
84-6259632, Vilanculos.

6738

2 ( dois) APARELHOS ar-condicionado, 
de marcas Carrier e Samsung, vendem-
-se ao preço de 50 000,00MT, cada, ne-
gociáveis, com 24000BTU e 48000BTU, 
estão localizados na cidade de Maputo 
na baixa. Contacto: 82-8785650 ou
84-6988536.

6711

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE GAZA

D I R E C Ç Ã O  P R O V I N C I A L   DA   S A Ú D E   
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES -UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
I. A Direcção Provincial de  Saúde de Gaza convida pessoas singulares , micro , pequenas e médias empresas , inscritas no cadastro único de Empreiteiros  de Obras Públicas , Fornecimento de Bens e

Prestação de Serviços a apresentarem propostas fechasdas para os concursos discriminados na tabela abaixo.

N˚ de 
cocurso

Objecto Modalidade
Data/ hora da entrega 

de propostas
Hora/data de abertura 

de propostas
Local de visita

Data e hora de anúncio 
de posicionamento

Custo/cadermo  
de encargo

05/DPS-
GZ/2021

Aquisição de material de higiene e limpeza
Concurso 
Limitado

05.07.2021 às 09:00 
horas

05.07.2021 às 10:00 h N/A 07.07.2021 às 10:00 h 500,00 Mt

06/DPS-
GZ/2021

Construção de Base de SAAJ
Lote -1: CS Zimelene e Chilaulene no Distrito de Xai- Xai
Lote -2: CS 2000 e Macapulane no Distrito de Chonguene;
Lote-3 :CS de Mahatalane e Pafuri no Distrito de 
Chicualacuala

Concurso 
Limitado

07.07.2021 às 09: 00 
horas

07.07.2021 às 
09: 30 horas

Lote 1 28/06/2021-10h Chilaulane
Lote-2 
29/06/2021 às 9h DPS 
Lote-3 
01/07/2021 8h Chicualacuala 

09/07/2021 às 10:30h 1.000,00 Mt

07/ DPS-
GZ/2021

Prestação de serviços de pacote de conferência a se realizar 
no Distrito de Chókwè.(Aluguer de Sala e fornecimento de 
refeições).

Concurso  
Limitado

05.07.2021
Às 09.00 horas

05.07.2021 às 
 09.30 h.

N/A
05.07.2021 às 
11:00 h

500,00 Mt

08/DPS - 
GZ/2021.

Aquisição de material de expediente:
Lote- 1 Consumíveis informático;
Lote -2 Material didáctico 

Concurso 
Limitado

 06.07.2021
 Às 09.00 horas

06.07.2021 às
  09.30 h

N/A
09.07.2021
10:00 h

500,00 Mt

II. Os Concorrentes interessados poderão obter  mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los no Sector da UGEA desta Direcção,  pela importância não reembolsável indicada 
na tabela para cada concurso  e/ou exibição do talão do depósito do millennium bim para conta nº  2682536 da  DP Saúde de Gaza. 

III. O período de validade das propostas é  de 120 dias

IV. As propostas deverão ser entregues e abertas em sessão  pública no endereço abaixo e nas horas e datas indicadas na tabela acima.

V. Direcção Provincial de Saúde de Gaza -  Secretaria – UGEA Xai-Xai, telefax  28225467, bairro 13  Rua do Hospital Provincial de Xai-Xai.

VI. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens  e Prestação de Serviços aos Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, 8/03 . 

Xai-Xai, aos 7 de Junho  de 2021

DIRECTORA PROVINCIAL

Mulássua José Simango

(Médica de Clínica Geral Principal)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE PEMBA

CERTIDÃO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de catorze de Junho de 
dois mil e vinte e um, lavrada de folhas vinte e uma a vinte e duas, do livro de 
notas para escrituras diversas número um “A” barra, de dois mil e vinte e um, 
deste Cartório Notarial, foi celebrada uma Escritura de Habilitação Notarial por 
óbito de que no dia treze de Março de dois mil e catorze, no Hospital Provincial da 
Cidade de Pemba, no distrito de Pemba, província de Cabo Delgado, faleceu código 
da causa da morte HTA, Otete, Valéria Victor, de então cinquenta e nove anos de 
idade, solteira, maior, de nacionalidade moçambicana, natural de Chiúre e com 
sua última residência no Bairro de Natite, Cidade de Pemba, província de Cabo 
Delgado, filha de Victor e de Aliquina.
Que deixou como sua herdeira, sua filha Abiliana Adelino Augusto Alua, solteira, 
de nacionalidade moçambicana, natural de Muaria-Porto Amélia e residente em 
Pemba.
Que não existem outras pessoas que por lei prefiram ou com ela possam concor-
rer à sucessão.
Que não existem herdeiros sujeitos a inventário obrigatório e que não deixou 
bens e nem deixou testamento.

Está conforme
Cartório Notarial da Cidade de Pemba, aos catorze dias do mês de Junho do ano 

dois mil e vinte e um
O Notário Superior 51

TRESPASSE DE PEDREIRA

DIREITOS de exploração 
de uma pedreira, localizada 
em Boane, trespassa-se. Para 
mais informações, contacte:                                  
84-3880210.

6550

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE FRANCISCO PAULO CHAMBULE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de dois de Junho de dois mil e 
vinte e um, lavrada de folhas três a folhas quatro, do livro de notas para escrituras diversas 
número duzentos e oitenta e cinco, traço “C”, deste Cartório Notarial, perante mim, Sérgio João 
Soares Pinto, Conservador e Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Francisco Paulo Chambule, de ses-
senta e cinco anos de idade, no estado de casado com Cecília Francisco Maluana, sob o regime 
de comunhão de bens adquiridos, natural da Machava-Matola, de nacionalidade moçambicana, 
com última residência em Maputo, sem ter deixado testamento com disposição da sua vontade.
Mais certifico, que na operada escritura foi declarado que deixou como meeira, sua esposa aci-
ma identificada e como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, seus filhos: Carolina 
Francisco Chambule, solteira, maior, natural e residente em Maputo, Guimarães Francisco 
Chambule, solteiro, maior, natural e residente em Maputo e Alice Semangel Nkambule, casa-
da com Amaro Cristiano Teixeira, sob o regime de comunhão de bens adquiridos, natural da 
Matola e residente em Maputo, todos de nacionalidade moçambicana.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com eles concorram à sucessão, 
e da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme
Maputo, aos catorze de Junho de dois mil e vinte e um

O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível) 6714

ROBERTO FUMO
FALECEU

Seus filhos Malaquias, Fátima, Guilherme, Armando e demais 
familiares comunicam o falecimento do seu ente querido RO-
BERTO FUMO, ocorrido no dia 20/6/2021, no HCM, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza às 11.30 horas, no Cemitério de 
Lhanguene, antecedido de velório na capela do HCM, às 9.00 horas. Paz à sua 
alma.

6159

ANTÓNIO TSAMBE MAPOISSA
FALECEU

A Direcção Geral da LAM, Comité Sindical e trabalhadores em 
geral comunicam com mágoa o desaparecimento físico do Sr. 
ANTÓNIO TSAMBE MAPOISSA, trabalhador reformado, ocorrido 
no sábado, dia 19/6/2021, no HCM, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 22/6/2021, no Cemitério de Michafutene, às 
10.00 horas, antecedido de velório às 8.00 horas, na sua residência, sita no Bairro 
Zimpeto, perto da E. S. Quisse Mavota. À família enlutada, endereçam sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

6158 

ZITA RAIVOSA JOSÉ

FALECEU

Foi com profunda mágoa e consternação que nós as Xikitikas 
Xikes tomámos conhecimento do desaparecimento físico e 
súbito da Srª ZITA RAIVOSA JOSÉ, mãe da xikitika Claudete 
Mendes, ocorrido no dia 20/6/2021, na sua residência. Querida Claudete, perder 
mãe é um facto muito difícil de entender, e ultrapassar, os nossos pensamentos e 
orações estão contigo e com a família nesses momentos difíceis. Paz à sua alma.

6161 

FRANCISCO RAUL SIMÕES
FALECEU

Foi com profunda dor e consternação que o Tribunal Judicial da Província de 
Manica tomou conhecimento do falecimento do Sr. FRANCISCO RAUL SIMÕES, 
Comandante Provincial da PRM, em Manica, ocorrido no dia 20/6/2021, na Vila 
Municipal de Gondola, vítima de acidente de viação. O Juiz-Presidente do Tribunal 
Judicial da Província de Manica, Magistrados e funcionários em geral apresentam 
à família enlutada as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

87

AMÂNDIO JULIÃO

FALECEU

É com profunda mágoa e consternação que as famílias Mazive 
e Mahumane comunicam o desaparecimento físico de AMÂN-
DIO JULIÃO, vítima de doença, cujo funeral se realiza no dia 
22/6/2021, pelas 11.00 horas, no Cemitério Eugénio, no Bairro de Ndlavela, ante-
cedido de velório na residência do Amândio Julião, pelas 9.00 horas. Descanse 
em paz, pai!

6116

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE INHAMBANE

Anúncio de Adjudicação 

Concurso 03/RDC/DPI/ANE/2021
Trabalhos de reparação de danos causados pela 

chuva

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, comunicamos que o 
objecto do concurso acima foi adjudicado as empresas 
abaixo indicadas:

Lote Estrada Concorrente Valor (Mt)

1 Inhambane Tofo Africa Bricks 2.967.148,14

2 Lindela Massinga Construções FDS 4.362.125,48

3 Furvela Mocodoene
Construtora do 
Rio Sul

5.107.496,40

4
Maxixe 

Chicuque
Mongue Max Construções 4.178.214,11

Total 16.614.984,13

Autoridade Competente
236

ANTÓNIO MOINHO 
LUÍS

FALECEU

Seus filhos Luísa, Regina, Neidy, Rosa, Nilza, Cecília, António, 
Luís e Mário, netos Mirella, Liria, Prince, Willa, Naim e Icaro, 
esposa e demais comunicam com grande pesar o falecimento 
do seu pai, avô e esposo kota MOAS, ocorrido no dia 20/6/2021, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza no Cemitério de Lhan-
guene. Paz à sua alma.
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A 
NOITE de hoje será de 
decisões no Grupo “D” 
do Campeonato Eu-
ropeu de Futebol. A 
partir das 21:00 ho-

ras, República Checa joga 
com Inglaterra e Croácia 
terá pela frente Escócia, 
sendo que todas as selec-
ções ainda têm possibilida-
de de apuramento aos oita-
vos-de-final.

Checos e ingleses jogam 
em Wembley e as duas se-
lecções estão bem próximas 
de garantir o apuramento, 
uma vez somarem quatro 
pontos cada. Um empate 
garante a classificação de 
ambos, com os checos em 
primeiro e os ingleses em 
segundo. Mesmo que haja 
um vencedor no outro jogo, 
é provável que a pontuação 
garanta o terceiro lugar.

Nos últimos jogos, o téc-
nico Gareth Southgate op-
tou por um trio de ataque 
formado por Sterling, Foden 
e Kane. A tendência é que 
essa estratégia seja mantida. 
Com três golos marcados 
até o momento, o atacante 
Patrik Schick é a principal 
esperança da equipa da Re-
pública Checa.

Noutro desafio, apenas 
uma vitória servirá para 
ambas as equipas. A Croá-
cia somou o primeiro ponto 
no empate 1-1 com a Repú-
blica Checa, mas continua 
em terceiro lugar, apenas à 
frente da Escócia devido à 
diferença de golos. Os es-
coceses entram em campo 
animados com nulo im-
posto à Inglaterra no due-
lo britânico, mas será que 

Decisões no grupo
de Inglaterra

conseguirão aproveitar a 
embalagem quando volta-
rem a Glasgow para defron-
tar um adversário contra o 
qual não perdem há cinco 
jogos, série em que incluem 
três vitórias? Um triunfo 
dos escoceses poderia fi-
nalmente pôr fim ao facto 
negativo de nunca terem 
chegado à fase a eliminar de 
um grande torneio.

Zlatko Dalić, seleccio-
nador da Croácia, referiu 
que “a Escócia poderia ter 
feito um resultado muito 
melhor contra os checos, 
pois teve muitas oportu-
nidades. Também mostrou 
motivação e espírito de luta 

diante da Inglaterra e será 
assim também contra nós 
porque três pontos signifi-
cam um resultado histórico 
perante os seus adeptos. A 
vitória é o que proporcio-
na esse ambiente positivo e 
não tivemos isso. Isso acon-
teceu na Rússia (no “Mun-
dial” de 2018), mas agora 
estamos no vermelho”.

Por sua vez, Steve Cla-
rke, seleccionador da Escó-
cia, destacou que “a Croácia 
tem bons atributos, atribu-
tos diferentes dos da In-
glaterra. É uma boa equipa 
que movimenta bem a bola. 
Tem dois jogadores de topo 
no meio-campo, Kovačić 

e Modrić, e temos de lidar 
com isso. Se colocamos em 
campo todos os que quere-
mos e todos eles produzem 
desempenhos de 8/10, en-
tão você esperaria que isso 
fosse bom o suficiente para 
obter a vitória de que preci-
samos para o apuramento.”

JOGOS DE HOJE
21:00 horas - República 

Checa-Inglaterra
21:00 horas: Croácia-Escó-

cia

RESULTADOS DE ONTEM
Ucrânia-Áustria (0-1)
Macedónia-Países Baixos 

(Holanda) (0-3)

Sterling pode voltar a merecer a confiança do técnico no jogo de logo à noite.

COM o triunfo (1-0) frente ao 
País de Gales, Itália tornou-se 
na primeira selecção a conse-
guir vencer os três jogos e não 
sofrer qualquer golo na fase de 
grupos de um Europeu. 

Após duas vitórias por 3-0 
frente a Turquia e Suíça, os 
transalpinos bateram os galeses 
com um golo de Matteo Pessina 
e garantiram o primeiro lugar 
do Grupo “A”.

Nos oitavos-de-final, a se-
lecção de Roberto Mancini, que 
igualou um recorde com 82 
anos de 30 jogos seguidos sem 
perder, vai defrontar Ucrânia 
ou Áustria, em Wembley.

Itália entra para a história 

O FUTEBOLISTA Ousmane 
Dembélé, do Barcelona e da se-
lecção da França, vai falhar o res-
to do Euro-2020, devido a uma 
lesão num joelho, confirmou on-
tem a Federação Francesa de Fu-
tebol (FFF). O jogador de 24 anos 
vai ser dispensado da selecção 
gaulesa, que defronta Portugal na 
quarta-feira (21:00 horas), para a 
terceira jornada do Grupo “F”.

Dembélé lesionou-se no 
sábado, no jogo que terminou 
empatado contra a Hungria (1-
1). Tinha entrado no decorrer da 
segunda parte, mas não termi-
nou o jogo: foi substituído aos 87 
minutos, por Lemar. A FFF, após 
a realização de exames radioló-
gicos, referiu que “o tempo de 
recuperação é incompatível com 
a sua permanência” na selecção.

Dembélé falha resto 
da prova devido à lesão

O PRESIDENTE da Confederação 
Africana de Futebol (CAF), Patri-
ce Motsepe, acredita que África 
pode ter sucesso onde a Europa 
falhou e lançar uma Super Liga, 
de acordo com um comunicado 
divulgado pela organização con-
tinental no domingo.

“Temos seguido as tentativas 
de alguns dos principais clubes 
europeus de formarem uma Su-
per Liga e vamos aprender com 
a sua experiência e erros”, disse 
o sul-africano.

“A este respeito estamos a 
avaliar em discussões prelimi-
nares para iniciar uma Super 
Liga Africana inclusiva, ampla-
mente apoiada e benéfica.”

A reacção negativa dos 
adeptos impediu que o Arsenal, 
Chelsea, Liverpool, Manchester 
City, Manchester United, Tot-
tenham Hotspur, Barcelona, 
Atlético de Madrid, Real Ma-
drid, AC Milan, Inter de Milão e 
Juventus lançassem uma Super 
Liga europeia, recentemente.

Motsepe já está a avançar, 
depois que o presidente da FIFA, 
Gianni Infantino, disse aos diri-
gentes da CAF no ano passado 
que favorecia 20 membros per-
manentes da Super Liga africa-
na e competidores adicionais 
durante a qualificação.

Infantino não deu detalhes 
sobre o funcionamento da Su-
per Liga e se complementará 
ou substituirá a actual principal 
competição de clubes, a Liga 
dos Campeões da CAF.

CAF quer introduzir Super Liga 

Ele sugeriu, entretanto, que 
cada membro permanente de-
veria contribuir com 20 milhões 
de dólares anualmente - uma 
meta que até mesmo os clubes 
africanos mais ricos teriam difi-
culdade de atingir.

A premiação em dinheiro 
da Liga dos Campeões e da Copa 
das Confederações da CAF de 
segundo nível deveria aumen-
tar para o ciclo 2021/2024, mas 
Motsepe não mencionou au-
mentos.

Os campeões actualmente 
embolsam USD 2,5 milhões (2,1 
milhões de euros) e os vencedo-
res da Copa das Confederações, 

USD 1,25 milhão, e até mesmo 
clubes que vão até o fim recla-
mam que não conseguem co-
brir com viagens uma despesa 
enorme.

Motsepe disse que os di-
reitos de TV estão a receber 
“atenção séria” com a estação 
pan-africana SuperSport, de 
Joanesburgo, que não exibe jo-
gos de selecções nacionais ou de 
clubes da CAF desde meados de 
2019 por causa de um contrato 
cancelado.

A CAF abandonou um acor-
do de TV e marketing de USD 1 
bilião com a empresa francesa 
Lagardere Sports há dois anos, 

depois que dois tribunais decidi-
ram que foi indevidamente con-
cedido. A AFP entende que mui-
tas autoridades africanas ficaram 
irritadas com o facto de a CAF ter 
recebido USD 1 bilhão por um 
acordo de 12 anos, enquanto a 
Ásia recebeu USD 4 bilhões por 
um contrato de oito anos que não 
envolveu Lagardere.

Motsepe reiterou que o mau 
estado de alguns estádios é outra 
prioridade. A CAF disse recen-
temente a nove nações que os 
locais propostos para as elimina-
tórias da Copa do Mundo de 2022 
não tinham níveis internacional-
mente aceites.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE

GOVERNO DO DISTRITO DE TETE
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS

UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos do artigo 64, n°2 do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016, de 08 de Março, 

comunica-se a V.Excia o Seguinte:

Concurso N° Designação Modalidade de 

Concurso

Nome do Concorrente Valor incluindo IVA 

(Mt)

N°01/ML-OA/

UGEA/SDPI/

GDT/2021

Melhoramento Localizado da 
Estrada não Classificada  - 
Construção de Pontão sobre 
o Rio Canjenje 2, Bairro
Mpadué, Distrito de Tete - 
Obras de Arte.

Concurso 

Público

PEDRAS NEGRAS 

LDA – Bairro Filipe 

Samuel Magaia. Cidade 

de Tete. 

Contacto: 84 5018001

1.765.351,29 Mts IVA 

incluso (Um milhão, 

Setecentos e Sessenta 

e Cinco Mil, Trezentos 

e Cinquenta e Um 

Meticais e Vinte e 

Nove Centavos)

Tete aos_______de Junho de 2021

O DIRECTOR DISTRITAL

––––––––––––––––––––––––––

Rafael Luís Tembo

/Técnico Superior N1/

Extensão de Cabo Delgado
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Sita no Campus Universitário de Ncoripo - Cidade de Montepuez, Cabo Delegado - Moçambique

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSO

De acordo com o número 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 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do 
concurso abaixo mencionado foi adjudicado à seguinte empresa, conforme a tabela: 

Nr.e Modalidade do 
Concurso

Nome do Concorrente Objecto de Concurso Preço incluindo o IVA

52A004541/CP/0001/2021 Entreposto Auto, SA Aquisição de duas viaturas de serviço 4.460.430,00Mts
Incluso IVA

Montepuez, 22 de Junho de 2021
Director da Extensão

Prof. Doutor Geraldo Luís Macalane 
(Professor Associado)t.m
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H
ORÁCIO Gonçalves, 
seleccionador nacio-
nal de futebol, divul-
gou na tarde de ontem, 
na cidade de Nampula, 

a lista dos 23 eleitos para o Tor-
neio regional da COSAFA, a ter 
lugar na cidade de Port Elisa-
beth, África do Sul, de 7 a 18 de 
Julho próximo. Moçambique 
começa a preparação próxima 
segunda-feira, em Maputo.

Da lista anunciada ressaltam 
o compromisso de participar na
prova com uma selecção olím-
pica, Sub-23, e, também, as au-
sências do defesa Bruno e avan-
çado Geny Catamo, utilizados
recentemente no torneio trian-
gular disputado com Lesotho e
Eswatini, em Maputo. Há ainda a 
destacar as entradas do guarda-
-redes Danny, do Ferroviário de
Lichinga, e Mexer, da Associação 
Desportiva de Vilankulo.  

Moçambique vai disputar 
o apuramento às meias-finais
no Grupo “C”, juntamente com
Senegal, Zimbabwe e Namíbia.
O primeiro jogo dos “Mambas”
nesta edição do Torneio da CO-
SAFA será no dia 8 de Julho, às
12:00 horas, contra o Zimbabwe, 
seis vezes vencedor da competi-
ção. Na mesma data Senegal vai
enfrentar Namíbia, a partir das
15:00 horas.

Na segunda jornada, Mo-
çambique vai jogar com Senegal, 
a partir das 17:00 horas do dia 11 
de Julho, a seguir ao confronto 

“MAMBAS” 

Vinte e três eleitos 
para COSAFA-2021

entre Zimbabwe e Namíbia, in-
dicado para iniciar às 14:00 ho-
ras.

A última jornada do Grupo 
“C” será disputada no dia 14 de 
Julho, com os dois jogos a inicia-
rem às 15:00 horas. Moçambique 
vai fechar com Namíbia e Sene-
gal bater-se-á com o Zimbabwe. 
As partidas das meias-finais te-
rão lugar no dia 16 de Julho, en-
quanto a final e o desafio de apu-
ramento do terceiro classificado 
terão lugar no dia 18, às 17:00 e 
14:00 horas, respectivamente.

A 20ª edição da competição 
vai envolver um total de 12 se-
lecções nacionais, divididas em 
três grupos de quatro cada. O 

Grupo “A” integra África do Sul, 
Lesotho, Eswatini e Botswa-
na, enquanto no Grupo “B” vão 
competir a campeã em título, 
Zâmbia, Malawi, Madagáscar 
e Comores. Segundo o regu-
lamento da prova, apenas os 
primeiros classificados de cada 
grupo apuram-se às meias-fi-
nais e o segundo melhor classi-
ficado de todos os grupos.  

Isso significa que cada selec-
ção tem a garantia de três jogos 
até um máximo de cinco, o que 
proporcionará uma preparação 
importante para as selecções en-
volvidas nas eliminatórias para o 
Campeonato do Mundo de 2022, 
no Qatar, com início previsto 

para Setembro próximo.
EIS A CONVOCATÓRIA

Guarda-redes: Ernani (Fer. 
Maputo); Victor (Costa do Sol) 
e Danny (Fer. Lichinga).

Defesas: Ciganinho (Liga), 
Danilo (Costa do Sol), Betão e 
Mexer (AD Vilankulo), Jesus 
e Martinho (ABB), Macaime 
(Desportivo) e Bonera (Maríti-
mo).

Médios: Shaquile e Mapan-
gane (Fer. Maputo); Candinho 
(UD Songo); Alberto e Adamo 
(Fer. Beira); Nilton (Costa do 
Sol); Maestro (Guimarães).

Avançados: Víctor Jr. e 
Melque (ABB); Estevão e Dilson 
(Liga); e Salas (Fer. Nampula).   

O CAMPEONATO Africano de Vólei de 
Praia, que qualifica para os XXXII Jogos 
Olímpicos de Verão, só arranca esta terça-
-feira em Rabat, Marrocos. As duplas mas-
culinas, que ainda devem disputar a se-
gunda fase, serão as primeiras a entrar em
acção depois de na noite de ontem ter-se
feito o respectivo sorteio.

Entretanto, até ao fecho deste espaço 
ainda não tínhamos disponível o calendário 
das duas duplas masculinas, que procuram 
de hoje até domingo a inédita participa-
ção. As duplas, constituídas por Aldevino 
Nuvunga/José Mondlane e Ainadino Mar-

tinho/Jorge Monjane, precisam passar esta 
etapa para entrarem na derradeira fase, a 
ser sorteada depois.

Desde a chegada a Rabat, as duplas es-
tiveram a treinar individualmente à espe-
ra dos resultados dos testes de despiste da 
Covid-19, que foram feitos sábado a noite, 
ontem divulgados.

Após a confirmação de que toda dele-
gação testou negativo ainda ontem as qua-
tro duplas realizaram as primeiras sessões 
de treinos em território marroquino. 

Entretanto, o presidente da Federação 
Moçambicana de Voleibol, Khalid Cassa-

mo, revelou que a selecção feminina, que 
participa na terceira e última fase de apu-
ramento, vai continuar a treinar até à con-
clusão da segunda fase do apuramento por 
parte dos países que não chegaram a dispu-
tar esta etapa.

Em princípio, na derradeira fase as 
duplas femininas (Jéssica Moiane/Vanessa 
Muianga e Ana Paula/Mércia Mucheza) te-
rão como principais adversários o Egipto e 
Ruanda.

Augusto Cherinda é o treinador da 
equipa masculina, enquanto a feminina 
será comandada por Pinho Manda.

APURAMENTO PARA JOGOS OLÍMPICOS

Duplas masculinas de vólei 
de praia entram em acção

Delegação testou negativo e os masculinos entram em competição esta manhã

Sócios do Maxaquene vão debater actualidade do clube em assembleia-geral

AG do Maxaquene
adiada para 10 Julho

A MESA da Assembleia do Clu-
be de Desportos da Maxaquene 
adiou a magna reunião da co-
lectividade que estava agendada 
para o próximo dia 26 de Junho, 
remarcando-a para o dia 10 de 
Julho próximo. As razões evoca-
das para o adiamento do muito 

aguardado encontro da família 
“tricolor” prendem-se com o 
facto de no dia 25 de Junho (sex-
ta-feira) comemorar-se mais 
um aniversário da Independên-
cia Nacional e, por via disso, re-
cear-se que muitos associados 
saiam para festejar a efeméride 

fora da capital e não se façam 
presentes na assembleia de sá-
bado, 26 de Junho.

Lembrar que primeiramen-
te a “aprovação da agenda de 
trabalhos”, “aprovação da acta 
da assembleia-geral anterior”, 
“apreciação e aprovação do re-

latório e contas do exercício de 
2018, 2019 e 2020” e por último 
“eleições dos novos órgãos so-
ciais do clube” foram os pontos 
descritos na convocatória assi-
nada a 13 de Maio passado. 

No entanto, uma reunião 
muito concorrida realizada na 
sede de clube, com a participa-
ção de um número assinalável de 
sócios e simpatizantes, acordou 
mudar a agenda acima referida. 

Não seguindo à risca o que 
foi proposto pelos sócios no tal 
encontro, a Mesa da Assembleia 
alterou a agenda, que vai ter ape-
nas três pontos, nomeadamente 
“aprovação da acta da última as-
sembleia-geral”, “apresentação 
do relatório e contas da comissão 
de gestão” e “marcação da data 
das eleições”, retirando a “apre-
sentação do relatório de activi-
dades e contas do exercício de 
2018 e 2019”, “revisão dos esta-
tutos” e “preparação dos treinos 
da equipa principal de futebol”, 
pontos propostos na reunião dos 
sócios.   

Patinadores entram hoje em Maputo
A CARAVANA da maratona de 
patinagem em linha ligando as 
cidades de Quelimane (Zambé-
zia) e a capital do país (Maputo), 
num percurso de 1640 kms, en-
tra hoje na província de Maputo.

Depois de ontem terem 
cumprido, em Xai-Xai, o penúl-
timo dia de repouso os patinado-
res iniciam esta manhã a viagem 
de 114 kms ligando a capital pro-

vincial de Gaza e zona de Palmei-
ra, na província de Maputo.

Amanhã os atletas deverão 
fazer mais 66 kms, tendo como 
destino o distrito de Marracuene, 
onde irão cumprir o último dia 
de descanso (quinta-feira).

Na sexta-feira, dia da Inde-
pendência Nacional, farão os úl-
timos 40 kms que separam Mar-
racuene da capital do país.

Até agora o rosto da inédi-
ta prova, Donaldo Salvador, já 
cumpriu mais de 1400 dos 1640 
kms necessários para ligar as ci-
dades de Quelimane e a capital 
do país. Os restantes três (Frago-
so Silvestre, Tino Novaz e Olívia 
Baptista) têm feito o percurso de 
forma intercalar.

De referir que a inédita ma-
ratona, iniciada há 11 dias em 

Quelimane, é uma iniciativa de 
Donaldo Salvador, que quis ligar 
a cidade onde ainda criança pa-
tinava sem intenção de competi-
ção à capital do país (onde reside 
actualmente).

Para tal contou com grande 
apoio de um conterrâneo, Ricco 
Alibai. Foi este o responsável pela 
procura de condições logísticas 
para viabilizar a prova histórica.

O INTERNACIONAL mo-
çambicano Kamo Kamo 
está em franca recupera-
ção, após ser submetido a 
uma cirurgia ao joelho, na 
sequência da lesão sofrida 
em Março último, no jogo 
diante de Cabo Verde, em 
Maputo, qualificativo para 
o CAN-2021, a ser disputa-
do em Janeiro do próximo
ano.

Kamo Kamo, que se en-
contra de férias em Maputo, 
disse ao “Notícias” que “fe-
lizmente o pior já passou. 
Fui operado ao joelho direi-
to e tudo correu bem. Tenho 
estado a fazer trabalho de 
fortalecimento da região no 
ginásio e sinto-me muito 

Kamo Kamo reage bem
após cirurgia ao joelho

melhor”.
O médio-ofensivo la-

menta o facto de a lesão 
ter-lhe impedido de fazer 
toda a última fase da Liga 
Revelação, em que “gosta-
ria de ter ajudado o Vitó-
ria de Setúbal a lutar pela 
subida para a II Liga, mas 
não foi possível. Terminei a 
época com seis golos e igual 
número de assistências e a 
nível pessoal é um balanço 
satisfatório. Vamos perse-
guir os mesmos objectivos 
na próxima época”, disse o 
jogador, que vai crescendo a 
olhos vistos, sendo uma das 
unidades mais promissoras 
da nova geração de futebo-
listas.

A EQUIPA da Moztek con-
quistou a terceira prova do 
Grande Prémio do Picanto 
Cup, que se realizou sábado, 
no Autódromo do Automóvel 
& Touring Clube de Moçam-
bique (ATCM).

A Moztek junta-se assim à 
Rasteirinhos e Mediplus, que 
venceram a primeira e segun-
da provas, respectivamente, 
aparecendo assim pela pri-
meira vez em destaque numa 
competição cujo domínio 
continua a ser partilhado pe-
las equipas da Trentyre (Ras-
teirinhos e Racing). 

As duas formações acu-
mulam maior número de 
pontos relativamente aos res-
tantes concorrentes, ocupan-
do os primeiros dois lugares 
do pódio.

Apesar da vitória, a Mo-
ztek, que amealhou 95 pon-

tos ao fim de três mangas em 
disputa, está fora do pódio. 
Acontece o mesmo com a VA 
Racing Team (84 pontos), que 
ficou em segundo.

Mesmo tendo terminado 
a prova em terceiro, Trentyre 
Rasteirinhos continua líder 
do campeonato. Amealhou 
78 pontos, que se juntam aos 
167 acumulados nas primeiras 
duas provas, totalizando 245. 
Ganhou a primeira e foi se-
gundo classificado na segunda. 

Acontece quase o mesmo 
em relação ao Trentyre Racing, 
que com o quinto lugar na pro-
va finda (60 pontos) permane-
ce na segunda posição, já com 
186 pontos, mais dois que a 
Blutech (184), que passou do 
quarto para o terceiro posto.

Enquanto isso, a vitória do 
Moztek catapultou-o do nono 
para o quarto posto, partilhan-

do a actual posição com a VA 
Racing Team (antes oitavo), 
ambos com 183 pontos. 

Apenas um ponto os sepa-
ra da Blutech, que ascendeu 
ao pódio em virtude do quar-
to posto conseguido na prova 
finda, ao fim da qual conseguiu 
(64 pontos). 

A Blutech partilhava a 
quarta posição, na classifica-
ção geral, com a Mediplus, e 
afastou o 78 Racing do terceiro 
lugar para a quinta posição, já 
com 173 pontos.

O 78 Racing foi oitavo na 
última prova com 51 pontos.

Segue, na sexta posição, 
Transauto Team 33, que, ao so-
mar 50 pontos, passou a ter 150 
pontos. 

Quem piorou a sua pon-
tuação foi a Mediplus, que ao 
terminar em penúltimo (20 
pontos), passou a somar 140 

pontos em sétimo lugar. Segue 
o Five Star, com 139, em oitavo.

RICHART E CRISTIAN
DOMINAM MODIFICADOS 

Os pilotos Richart Khan e 
Cristian Bouché dominaram a 
prova de carros modificados, 
que aconteceu paralelamente 
ao Grande Prémio do Picanto 
Cup. Na classe B, Richart Khan, 
que é um dos especialistas em 
drift, venceu a rivalidade de 
Rodrigo Almeida e Março Mor-
gado. Zanil Satar, outra estrela 
do drift, terminou em quarto. 

Na outra classe, a proeza 
coube a Cristian Bouché, antiga 
estrela de karting, que superou 
a forte oposição de Nico Banze 
e Heike Pinto.

Salientar que o “Picanto 
Cup” e “Modificados” são am-
bos campeonatos de velocida-
de em carros.  

Moztek vence terceira prova do Picanto Cup 
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A EMME recomenda: Coloque 
sempre as crianças com menos de 12 
anos no banco de trás e com o cinto 

de segurança apertado 

Deslocados regressam 
às suas aldeias no Níger
CERCA de 6.000 pessoas que fugiram dos ataques terroristas 
no Níger, em 2015, regressaram a Baroua, o local de origem, 
na região de Diffa, no sudeste do país, disseram ontem auto-
ridades locais. Esta é a primeira operação de regresso das pes-
soas deslocadas à sua localidade de origem e abrange 18 outras 
aldeias. “É um regresso voluntário e 1.187 famílias, ou 5.935 
pessoas, já regressaram desde ontem [domingo] a Baroua”, 
cidade perto de Bosso, na zona do Lago Chade, disse Yahaya 
Godi, secretário-geral da província de Diffa, região próxima 
do nordeste da Nigéria, citado pela Agência France-Presse. 
Eventualmente, espera-se que entre 8.000 e 10.000 pessoas 
regressem a Baroua.

Mais de mil violações 
contra crianças em 
Angola
ANGOLA registou, na última semana, mais de mil casos de 
violência contra crianças, dos quais se destacam 13 notifica-
ções de violações sexuais a menores, segundo dados divulga-
dos ontem pelo Instituto Nacional da Criança (INAC). Os da-
dos avançados  pela responsável do gabinete de comunicação 
do INAC, Rosalina Domingos, dão conta que das 1.120 denún-
cias recebidas, pela via SOS da Criança, 400 casos são de fuga à 
paternidade, 380 de violência física e psicológica, 150 crianças 
perdidas ou desaparecidas, 120 trabalho infantil e 13 violência 
sexual. Os casos de violações sexuais no país são uma preocu-
pação das autoridades, que nos últimos tempos têm promovi-
do campanhas de sensibilização e informação para combater 
este fenómeno.

PR eleito do Irão exige 
“dialogo frutífero”
O PRESIDENTE eleito do Irão, o ultra-conservador 
Ebrahim Raissi, disse ontem que o governo vai apoiar “qualquer 
negociação que seja benéfica” para Teerão, mas não irá “nego-
ciar pelo prazer de negociar”, referindo-se às negociações so-
bre o programa nuclear. Na primeira conferência de imprensa 
desde a vitória nas eleições de sexta-feira, Raissi sublinhou que 
as negociações têm de alcançar “resultados para o povo irania-
no e superar as sanções”. “Os Estados Unidos têm de levantar 
todas as sanções, opressivas para o povo iraniano”, disse ainda 
Raissi, 60 anos, que ainda dirige a Autoridade Judiciária no país, 
e deve tomar posse em Agosto como chefe de Estado. 

Israel aliviou algumas 
restrições a Gaza
ISRAEL aliviou ontem algumas das restrições à Faixa de Gaza, 
permitindo exportações do enclave através de uma passagem 
com o território israelita, disseram responsáveis palestinos. 
Onze camiões de roupa para exportação atravessaram a pas-
sagem de Kerem Shalom, pela primeira vez em 40 dias, se-
gundo a mesma fonte, que indicou ainda ter sido retomado o 
serviço de correio dentro e fora de Gaza. No domingo à noite, 
as autoridades israelitas anunciaram o recomeço limitado das 
exportações de produtos agrícolas a partir da Faixa de Gaza, o 
que não acontecia desde a última guerra entre Israel e o mo-
vimento islâmico Hamas, que controla o enclave palestino. 
“Esta medida civil, aprovada pelo nível político, está condi-
cionada à manutenção da segurança”, indicou o órgão israeli-
ta responsável pelas operações civis nos territórios palestinos, 
COGAT.

 Oposição impugna 
resultados eleitorais
A COLIGAÇÃO de oposição arménia, liderada pelo ex-Presi-
dente Robert Kocharián, anunciou ontem que vai contestar os 
resultados das eleições legislativas de domingo, que deram a 
vitória ao partido do primeiro-ministro Nikol Pashinyan. “A 
coligação Arménia não reconhece o resultado das eleições. 
Pretendemos recorrer ao Tribunal Constitucional”, anun-
ciou Vague Akopian, líder de um dos partidos que integram 
esse bloco de partidos opositores. Os líderes da coligação de 
oposição devem dar hoje uma conferência de imprensa, para 
explicar a decisão de contestação dos resultados eleitorais. De 
acordo com os dados oferecidos ontem pela Comissão Eleito-
ral Central da Arménia, o partido de Pashinyan, Pacto Cívico, 
obteve 53,92% dos votos, muito à frente da coligação Armé-
nia, que obteve 21,04%.

PM sueco derrubado 
no Parlamento
O PRIMEIRO-MINISTRO sueco, o social-democrata Stefan 
Lofven, foi ontem derrubado por um voto de desconfiança 
no Parlamento, situação inédita na história política da Suécia, 
e tem uma semana para se demitir ou convocar novas elei-
ções. Resultado da reviravolta na semana passada do Partido 
da Esquerda, que até agora apoiava pontualmente o executi-
vo, a censura ao chefe do governo contou com uma maioria 
absoluta de 181 deputados (em 349), enquanto 109 votaram 
contra a moção e 51 abstiveram-se. Depois de 11 votos de des-
confiança mal-sucedidos na história política sueca, Stefan 
Lofven, que até agora se destacou pela sua capacidade de so-
breviver a crises políticas desde que chegou ao poder em 2014, 
tornou-se o primeiro chefe de governo a ser derrubado dessa 
forma na Suécia.

AS pedras encontradas em KwaHlathi, uma comunidade da Áfri-
ca do Sul oriental que nas últimas semanas recebeu centenas de 
pessoas com picaretas e pás, encorajadas por uma verdadeira “fe-
bre dos diamantes”, são afinal cristais de quartzo.

“Os testes realizados revelam conclusivamente que as pedras 
descobertas na área não são diamantes, como alguns esperavam. 
De facto, o que foi descoberto são cristais de quartzo”, disse o go-
verno da província sul-africana de KwaZulu-Natal, onde se en-
contra KwaHlathi, numa declaração proferida domingo à noite.

A “febre dos diamantes” em KwaHlathi, a cerca de 400 quiló-
metros a sudeste de Joanesburgo e 1.193 de Moçambique, eclodiu 
neste mês, após um pastor local ter descoberto algumas pedras 
preciosas e de se ter espalhado a notícia de que poderiam ser 
diamantes. Pessoas de todo o país começaram a afluir a esta área 
empobrecida da África do Sul para tentarem a sorte na mineração 
ilegal, tendo-se registado dias em que foram vistas mais de 1.000 
pessoas a cavar, na procura dos alegados diamantes, de acordo 
com os meios de comunicação locais.

As autoridades KwaZulu-Natal comprometeram-se a estudar 
o fenómeno com especialistas geológicos, que finalmente revela-
ram que as pedras não são mais do que cristais de quartzo, muito 
comuns nesta parte do país.

O relatório de resultados salientou que KwaHlathi não é uma 
área de mineração de diamantes e salientou que a mineração ile-
gal representa “altos riscos” de “degradação ambiental” na área.

As autoridades locais também alertaram para os perigos que 
as multidões estão a colocar na luta contra a Covid-19, com a 
África do Sul - o epicentro da pandemia em África - a atravessar a 
sua terceira grande onda de infeção.

A exploração mineira ilegal é uma actividade comum na Áfri-
ca do Sul, um país extremamente desigual, com elevados níveis 
de pobreza que castigam especialmente a população negra. Tra-
ta-se de uma prática que envolve geralmente pessoas de meios 
limitados. -(LUSA)

UM grupo de jovens de An-
gola e da Guiné-Bissau pedi-
ram à Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (CPLP) 
para dar apoio para a realiza-
ção de eleições autárquicas 
naqueles dois países.

A proposta consta de uma 
carta dirigida ao presidente 
em exercício da CPLP e Che-
fe de Estado de Cabo Verde, 
Jorge Carlos Fonseca, e ao se-
cretário executivo da organi-
zação, Francisco Ribeiro Te-
lles, a que a LUSA teve ontem 
acesso, feita pelo Movimento 
de Jovens pelas Autarquias 

na Guiné-Bissau e pelo Mo-
vimento Terceira Divisão de 
Angola.

Na carta, os jovens pe-
dem a Jorge Carlos Fonseca e 
a Francisco Ribeiro Telles para 
incorporar o tema na agenda 
da cimeira dos Chefes de Es-
tado e de Governo, que se vai 
realizar em Angola, em Julho.

Concretamente, os jovens 
pedem que sejam analisados 
os “processos de descentrali-
zação do poder local na Guiné-
-Bissau e em Angola”, bem
como os progressos alcança-
dos a nível legislativos e os en-

traves à sua materialização.
Os movimentos solicitam 

também apoio técnico aos dois 
países para a finalização dos 
pacotes legislativos autárqui-
cos e a formação de técnicos e 
possíveis autarcas por partes 
dos estados com o processo 
consolidado.

Na proposta, os jovens es-
peram também que a Guiné-
-Bissau, Angola e São Tomé e
Príncipe passem a abrir a pos-
sibilidade de candidaturas de
grupos de cidadãos nas elei-
ções autárquicas.

O Presidente de Angola, 

João Lourenço, tinha anun-
ciado, em 2018, a realização 
de autárquicas em 2020, mas 
aquelas acabaram por ser adia-
das com justificação em atra-
sos na aprovação da legislação 
necessária.

Na Guiné-Bissau, a Co-
missão Nacional de Eleições 
entregou em Março um cro-
nograma eleitoral ao Chefe de 
Estado, Umaro Sissoco Emba-
ló, que prevê a realização de 
autárquicas este ano mas, até 
ao momento, não foi confir-
mado oficialmente a sua reali-
zação. (LUSA)

O 
PRESIDENTE da África 
do Sul, Cyril Rama-
phosa, apelou ontem 
aos sul-africanos para 
que façam a sua parte 

de modo a limitar o impacto da 
terceira vaga da pandemia da 
Covid-19.

“Podemos estar cansados 
deste inimigo persistente, mas 
ele ainda não está cansado de 
nós. A ameaça à saúde e as vi-
das é evidente à medida que as 
pessoas ficam doentes e algu-
mas morrem. Por isso, devemos 
fazer o que podermos, como 
indivíduos, como famílias e co-
munidades, como sindicatos e 
empregadores e como governo, 
para limitar o aumento de ca-
sos”, apelou.

Na edição desta semana 
do seu boletim informativo no 
Twitter, o estadista sublinhou: 
“Quando o vírus chega a este 
ponto, a economia também 
enfrenta desafios. Os trabalha-
dores têm de se isolar ou serem 

OS antigos guerrilheiros que assinaram, no 
ano passado, um acordo de paz com o go-
verno do Sudão celebraram ontem a decla-
ração de autonomia de dois Estados do sul, 
Kordofan do Sul e Nilo Azul, um ponto in-
cluído no pacto.

O Movimento Popular-Sector Norte, 
liderado pelo actual membro do Conselho 
de Ministros Malek Aqar, que representou 
os grupos rebeldes das duas regiões duran-
te as negociações, disse numa declaração, 
que o decreto emitido na noite de domingo 
concedendo a autonomia, representa “um 
passo positivo para estabelecer a paz” nessas 
zonas.

O decreto constitucional foi emitido 
pelo presidente do Conselho Soberano, Ab-
delfatah al Burhan, segundo um comuni-
cado governamental no qual o responsável 
explica que aquela autonomia está estipula-
da no Acordo de Paz de Juba, assinado pelos 
principais grupos rebeldes armados do país.

O acordo estabelece uma margem de 
autonomia, “sem prejuízo da unidade do 
Sudão”, pela qual Kordodan do Sul e Nilo 
Azul, dois dos Estados mais afectados por 
conflitos internos no Sudão, teriam o direito 
de aprovar leis e teriam garantida a gestão de 
40% dos seus recursos durante um período 
de 10 anos.

“Os cidadãos das Duas Áreas [como são 
conhecidos estes dois Estados no Sudão] re-
ceberam a decisão com grande alívio, por-
que foi um pedido deles e isso dar-lhes-á o 
direito ao autogoverno e à exploração dos 
seus recursos naturais subterrâneos e acima 
do solo”, disse o Movimento Popular-Sector 
Norte.

Também o Movimento Popular de Liber-
tação do Sudão-Sector Norte, que não assi-
nou o Acordo de Juba, e que tem vindo a ne-
gociar o seu próprio acordo com o Governo 
de Cartum há algumas semanas, inclui entre 
as suas exigências um “direito à autodeter-
minação” destes dois Estados. - (LUSA)

ESPECIALISTAS das Nações 
Unidas expressaram ontem a 
sua “enorme preocupação” 
com as numerosas acusações 
de violência sexual cometidas 
contra crianças em instituições 
católicas e pedem ação ao Papa 
Francisco.

Esta é uma das mensagens 
de uma carta enviada em 7 de 
Abril ao Papa Francisco, e tor-
nada pública ontem, assinada 
por quatro especialistas, entre 
os quais os Relatores Especiais 
sobre Tortura, Venda e Explo-
ração Sexual de Crianças.

Os especialistas - que são 
mandatados pela ONU, mas não 
falam em nome da organização 
internacional - condenaram as 
“medidas adoptadas pela Igreja 
Católica para proteger os su-
postos autores, encobrir crimes 
e dificultar a responsabilização, 
o que levou à impunidade dos
crimes cometidos, à repetição
das violações ao longo das dé-
cadas e do crescente número de 
vítimas, bem como da falta de
reparação e apoio às vítimas”.

“Embora algumas investi-
gações tenham sido iniciadas 
pelo Vaticano ou por dioce-
ses locais ou nacionais, relatos 
apontam para tentativas per-
sistentes da Igreja Católica de 
proteger os supostos agressores 
da justiça secular, obstruindo 
os procedimentos legais, ne-
gando o acesso aos arquivos 
da Igreja que documentam as 
reclamações contra os agresso-
res, acomodando os agressores 
no Vaticano, onde a extradição 
é recusada, ou transferindo os 
agressores para fora dos países 
onde podem ser processados ”, 
afirmam os especialistas.

REFORMA DO CÓDIGO 
DE DIREITO CANÓNICO
Na missiva refere ainda 

acolher “com satisfação as no-
vas regras estabelecidas pela 
Santa Sé para abolir o segredo 
papal em casos de abuso se-
xual” para exigir a denúncia 
desses abusos e a apresentação 
de documentos às autoridades 
civis das jurisdições em causa.

No entanto lamentam que 

PANDEMIA DE COVID-19

Ramaphosa reitera mobilização 
para travar terceira vaga

tempo, esforço e recursos para 
controlar a pandemia e vermos 
um retorno, tanto em termos de 
diminuição do número de ca-
sos, redução de mortes e recu-
peração económica”, salientou.

Assim, o Chefe do Estado 
exortou o público a continuar a 
evitar encontros sociais de todo 
o tipo, seja em família, amigos,
negócios ou recreação.

RECOMENDACOES 
Recomendou a todos aque-

les que poderem trabalhar a 
partir de casa para o fazer, ao 
mesmo tempo que reforçou a 
mensagem do uso da máscara 
e de manter o distanciamento 
fisico.

Cyril Ramaphosa recordou 

que a África do Sul sofreu ante-
riormente pandemias, sobretu-
do o VIH/SIDA.

“Conseguimos reduzir as 
novas infecções do VIH em 
mais de metade desde o ano de 
2010. O nosso povo sabe que 
podemos controlar os contá-
gios, mas exige que todos nós 
actuarmos em conjunto ao 
longo do tempo. Não se trata 
de uma tarefa apenas para os 
vulneráveis ou para o siste-
ma de saúde. Requer que cada 
sul-africano faça a sua parte e 
aceite que não podemos voltar  
aos dias pré-pandémicos, mas 
que devemos acima de tudo 
construir um novo normal que 
seja seguro para todos”, assi-
nalou o Presidente. (LUSA)

Ciryl Ramaphosa

colocados em quarentena, as 
pessoas deixam de sair para ac-
tividades recreativas ou mesmo 
para fazer compras, o turismo 

chega a um impasse e os locais 
de trabalho têm de gastar mais 
dinheiro para evitar infecções”.

Ramaphosa diz ainda ser 

incorrecto falar de um com-
promisso entre vidas e meios 
de subsistência. Em vez disso, 
“precisamos de investir o nosso 

ÁFRICA DO SUL

Pedras 
da “febre dos 
diamantes” 
são cristais 
de quartzo

REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS

Jovens angolanos e guineenses 
pedem apoio à CPLP  

VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS

Especialistas da ONU pedem 
ao Papa que tome medidas

“o pedido de denúncia de cri-
mes às autoridades civis ainda 
não seja obrigatório” e exortam 
o Vaticano a torná-lo obrigató-
rio “o mais rápido possível”.

A 1 de Junho o Papa Fran-
cisco publicou um texto que 

promove uma reforma do Có-
digo de Direito Canónico rela-
tiva às sanções penais na Igreja 
católica, estabelecendo que o 
abuso de menores é um crime 
contra a dignidade das pessoas. 
-(LUSA)

Antigos guerrilheiros celebram 
autonomia de duas regiões do Sudão
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