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SEGUNDA FASE DA CAMPANHA CONTRA COVID-19
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Alargado grupo-alvo a vacinar
O MINISTÉRIO da Saúde (MISAU) decidiu ontem
alargar o grupo-alvo a vacinar nesta segunda fase da
campanha e a não condicionar a administração do fármaco a uma data específica
para todos aqueles que têm
direito.
Assim, a partir de hoje,
sexta-feira, a imunização
inclui todos os diabéticos
que tenham idade igual ou
superior a 18 anos, pacientes
com cancro, artrite reumatoide, doenças inflamatórias
intestinais e pessoas com
lúpus eritematoso sistémico.
Graça Matsinhe, chefe do
Programa Alargado de Vacinação no MISAU, explica
que as novas medidas foram
tomadas tendo em conta as
especificidades e a demanda
em todo o país.
Para tomar a vacina, os
pacientes devem dirigir-se
à unidade sanitária onde fazem as consultas ou à mais
próxima das suas residências, portando um documento de identificação de
doente. Contrariamente à
orientação anterior, que definia datas específicas para a
vacinação para cada grupo,
os cidadãos com direito à
imunização podem se dirigir
em qualquer dia às unidades
sanitárias, centros de acomodação e prisionais.
Nesta segunda fase de
vacinação, o MISAU espera imunizar 216.771 pessoas
entre as quais diabéticos,
doentes em terapia imunossupressora, estudantes finalistas de cursos de Saúde,
indivíduos vivendo em centros de acolhimento, pro-
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Matule detalhou que, no
caso de Maputo, os equipamentos podem passar à
gestão municipal, que poderia continuar a assegurar
a travessia entre o centro da
cidade capital e sua parte
insular, a Ilha da Inhaca, ou
adoptar as embarcações para
a componente do turismo
junto à baía.
O IGEPE acredita que, no
pós-Covid-19, o município
de Maputo pode desenvolver
pacotes que permitam aos
turistas nacionais e estrangeiros fazer passeios na travessia”, salientou.
Já na baía de Inhambane,
os equipamentos da Transmarítima podem passar à
gestão das autoridades municipais locais ou ainda ao
Governo provincial, dando
continuidade ao modelo de
descentralização em curso
no país.
Sem fazer referência ao
número de trabalhadores e
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nem a embarcações envolvidas na Transmarítima, o administrador do IGEPE assegurou que a reestruturação
das empresas geridas pelo
Estado é um processo que
não tem fim, uma vez que
visa assegurar que elas não
morram.
Justificou que o modelo
de negócios da Transmarítima foi seriamente afectado
pela construção da ponte
Maputo-KaTembe e o Conselho de Administração da
empresa não foi capaz de
acompanhar a mudança gerada.
“Este é o exemplo paradigmático de uma empresa
do Estado que não conseguiu
acompanhar as mudanças
operadas no mercado. É por
isso que vamos continuar
a fazer a reestruturação do
Sector Empresarial do Estado e o nosso plano neste momento vai até 2030”, referiu
a fonte.
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MA proposta sobre
o futuro da empresa Transportes
Marítimos,
Lda.
( Tr a n s m a r í t i m a )
será entregue brevemente ao
Governo, que deverá tomar a
decisão final sobre o modelo
de reestruturação a ser feita
nesta companhia.
O Instituto de Gestão
de Participações do Estado
(IGEPE) avança três alternativas para a solução do
problema, nomeadamente a
passagem dos equipamentos
da empresa à gestão dos municípios, a sua liquidação ou
ainda a venda de toda a participação do Estado.
“Estamos a pensar em liquidar a empresa ou passarmos os equipamentos para
os municípios ou ainda vender as participações do Estado a privados”, explicou ao
“Notícias” o administrador
do IGEPE, Raimundo Matule.
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Governo
decide futuro
da Transmarítima

Te

“Ferryboat” que era operado pela Transmarítima. Segundo o IGEPE, a empresa não acompanhou
a mudança gerada pela ponte Maputo-KaTembe

Violência baseada no género:
do silêncio à sequelas
pelo resto da vida
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relançam cooperação
Conselho de Estado pede
mais esforços no combate
ao terrorismo
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A partir das evidências reunidas até ao momento, sabe-se que o coronavírus pode
ser transmitido em TODAS AS REGIÕES, incluindo aquelas com tempo quente e
húmido. Independentemente do clima, adopte medidas de protecção, a melhor
das quais é lavar as mãos com frequência.

fessores do ensino primário,
reclusos e funcionários de
centros penitenciários com
mais de 50 anos.
De acordo com Matsinhe, a segunda fase da campanha de vacinação contra a
Covid-19, que arrancou segunda-feira, decorre de forma ordeira. Até quarta-feira, 29.852 pessoas já tinham
recebido a primeira dose da
vacina contra a doença.
Voltou a ressalvar que o
organismo da pessoa vacinada desenvolve a imunidade contra a Covid-19 após
a administração da segunda
dose que deverá ser aplicada
oito semanas depois da primeira.
Entretanto, de quarta-feira para ontem 86 pessoas testaram positivo para
o novo coronavírus, elevan-

A SEMANA foi marcada por uma notícia preocupante sob ponto de vista
económico e social. Trata-se do encerramento de 400 empresas, maioritariamente nacionais, e a perda de 56 mil postos de trabalho, na sequência da decisão da petrolífera Total de suspender, por razões de segurança,
o conjunto de actividades que deverão culminar com o início da exploração de gás em 2024. A Total suspendeu o trabalho devido aos ataques
de grupos terroristas, o último dos quais, a 24 de Março, à vila de Palma,
muito próximo da base da petrolífera francesa, na Península de Afungi.
Este projecto não é único no país, pois dos grandes existe ainda o da
ENI, só para citar um exemplo, cuja plataforma, em forja há três anos na
Coreia do Sul, deverá chegar ao país em Dezembro, de forma a começar a
produzir e exportar o recurso, a partir do próximo ano.
Porém, o projecto já estava a gerar transformações socioeconómicas
visíveis a nível da província e não só. É de esperar que a instabilidade seja
ultrapassada e a paz devolvida a esta parcela do país, como se comprometeu o Chefe do Estado. Naturalmente que o ritmo com que a execução
do projecto se desenrolava acalentou esperanças de melhores dias para a
economia moçambicana. O país estava na expectativa de enormes ganhos, dentro dos prazos previstos, ganhos esses para revolucionar toda a
sua matriz económica, principalmente, dado que a exploração do recurso
permitirá ao país dispor de mais recursos para investir nas suas necessidades de desenvolvimento que vão para além da economia.
Ora, as projecções agora suspensas fazem lembrar a chamada de
atenção feita sobre as opções económicas que o Governo sempre defendeu para o país, nomeadamente a necessidade de diversificação e não
a esperança apenas num sector, por robusto que seja, como é o dos hidrocarbonetos. Mais do que o Governo, os outros sectores da sociedade
moçambicana, como o empresarial, devem recordar e olhar mais para o
aproveitamento das outras potencialidades de que o país dispõe.
Nesta forma holística de encarar o potencial económico nacional,
um dos sectores que merece destaque é o da agricultura, cujo potencial,
reconhecidamente grande, ainda constitui um desafio a aproveitar. Reconhecendo que o gás não pode – nem deve –, agora ou no futuro, sentenciar os destinos da economia do país, a agricultura aparece como que
a recordar que a diversificação da matriz económica é, mais do que uma
opção, um dever.
Investir no sector agrário significa emergir nele e explorar todas as
variáveis de modo a torná-lo num efectivo motor da economia, tal como
o podem ser, se também houver investimentos, áreas como a indústria,
o turismo e outros. Falando especificamente da agricultura, há que fazer do potencial há muito mapeado um ganho real para a grande cadeia
que vai desde o produtor até ao próprio Estado. De que forma? Através
do estabelecimento de programas concretos, olhados transversalmente,
o que permitirá um pleno funcionamento de uma cadeia que resulte nos
almejados ganhos. Felizmente, nos últimos tempos, uma nova estratégia
faz sonhar todos os intervenientes, na medida em que tem havido incentivos, desde a provisão dos necessários insumos e factores de produção
ao treinamento dos produtores. O programa Sustenta, que o Governo ensaiou e lançou no ano passado para promover os ganhos do sector, constitui um caminho importante.
Todavia, mais do que revolucionar a produção através do “Sustenta” e de outras iniciativas, novas ou associadas, há que olhar para outros
factores que podem condicionar o seu sucesso. A produção agrícola tem
tido como obstáculos as dificuldades no escoamento de produtos das
áreas de produção ou mesmo o mercado, em que produtos importados
chegam a ser comercializados a preços mais baixos comparativamente
aos localmente produzidos. O ataque a estas e outras falhas é crucial para
o sucesso almejado. Nesta cadeia deve ser incluída, necessariamente, a
indústria. Esta área tem igualmente um potencial enorme de geração
de ganhos, na medida em que valorizaria ainda mais a imensa cadeia de
valor da agricultura. Essa cadeia cresceria mais, na indústria, com o potencial já existente de criação de emprego, exportações e garantias de
receitas para o Estado.
Falamos da agricultura e da indústria como falaríamos, também,
por exemplo, do turismo, que também deve merecer, precisamente
por causa das potencialidades que apresenta, uma forma transversal
para que se torne efectivamente no campo de alto rendimento que o
país pretende.
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atinentes à situação da sociedade em geral, assim como da
Igreja em particular”, referiu
D. Lúcio Andrice Muandula.
O Chefe do Estado agradeceu a disponibilidade da
CEM para dar a conhecer os
resultados da Conferência
Episcopal recentemente realizada, em que foram apontados muitos aspectos não
só do interesse da Igreja, mas
também dos moçambicanos,
no geral.
O estadista saudou ainda a
prontidão da CEM, afirmando
que esse gesto mostra a sua
preocupação em procurar soluções colectivas para o país,
contribuindo, como parte da
sociedade, para em conjunto
encarar os desafios que o país
enfrenta.

.m

prelado.
Sobre o decurso da audiência, o presidente da CEM
afirmou que o encontro foi
cordial e ajudou a Igreja a
compreender aspectos que
não eram do seu conhecimento, anotando que a sensibilidade do Presidente da
República foi boa desde o
princípio, pois o leque das
matérias abordadas foi-se
expandindo ao longo da conversa e a CEM saiu satisfeita.
“Foi um encontro privado que solicitámos para conversar com o Presidente da
República e trazer alguns pareceres da Conferência Episcopal de Moçambique sobre
a situação do país nas diversificadas vertentes, mas acabámos por abordar assuntos
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O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, recebeu ontem, em audiência, os bispos
da Conferência Episcopal de
Moçambique (CEM), numa
audiência solicitada pela
congregação para abordar assuntos de carácter social.
De acordo com D. Lúcio
Andrice Muandula, bispo de
Xai-Xai e presidente da CEM,
durante a conversa, o Presidente da República mostrou
estar atento às necessidades
da juventude.
“A Igreja gostaria que a
juventude vivesse uma vida
diferente da que está a viver,
por isso encorajamos o povo,
em particular a juventude, a
procurar cultivar as suas esperanças e sonhos e trabalhar
para que se realizem”, disse o
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do para 69.523 o cumulativo
de indivíduos contaminados
no país. Dos novos casos, 53
são do sexo feminino e todos
são de transmissão local.
Ainda ontem, 52 pessoas
foram declaradas recuperadas da doença, o que faz
subir para 62.394 o total de
indivíduos curados.
No intervalo em causa,
foram internadas oito pessoas, enquanto quatro receberam alta hospitalar. Trinta
e nove pacientes mantêm-se sob cuidados médicos
nos centros de tratamento
da Covid-19.
De acordo com o MISAU,
ontem não houve registo
de óbitos por Covid-19 no
país, mantendo-se o total
de 805 mortes. Assim, Moçambique conta com 6320
casos activos.

BREVES

Chefe do Estado
endereça condolências
ao homólogo do Chade

Estudo revela
impacto da pandemia
no ensino superior

O CHEFE do Estado, Filipe Nyusi, endereçou uma
mensagem de condolências ao Presidente interino do
Chade, Mahamat Itno, pela morte, na terça-feira, do
antigo Presidente deste país africano, Idriss Deby Itno.
Na mensagem, o Chefe do Estado refere que foi com
profundo sentido de choque e consternação que moçambicanos tomaram conhecimento da morte de Idriss
Deby.

A BIBLIOTECA Central da Universidade Pedagógica de
Maputo (UP Maputo) acolhe esta manhã a apresentação
da pesquisa sobre “O Impacto da Covid-19 em Instituições
do Ensino Superior”, conduzida pelos professores Manuel
Zunguze e Eduardo Humbane. No evento, espera-se a
presença do director geral do Instituto Nacional de Saúde
(INS), Ilesh Jani.
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VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO

DISCUTINDO LEIS

Do silêncio à sequelas
pelo resto da vida

As famílias devem optar pelo diálogo, não pela violência

Explica que estava focada
no trabalho, mas chegou a altura em que a situação se tornou insuportável. Pior, segun-

do ela, foi quando descobriu
uma mensagem do ex-marido
que dizia que ele ia morrer e
que ela tinha de levar um me-
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ex-marido passava noites fora
de casa, mesmo assim ela não
questionava, apesar de sofrer
com a atitude.
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Violência Baseada no Género,
em tempos da Covid-19”. Para
ela, um dos principais desafios
no combate a este mal social é a
falta de conhecimento e consciência sobre as várias formas de
violência e a interiorização por
parte de homens e mulheres de
que a prática é justificável.
Disse ainda ser importante
que se assuma que a violência
não se elimina apenas com medidas penais havendo, por isso,
a necessidade de uma educação
cívica e moral, com intervenções desde cedo nos processos
de socialização do indivíduo de
modo a se acelerar o ritmo da
mudança.
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do Género, Criança e Acção Social, falando há dias no lançamento, em Maputo, da primeira
edição do concurso “Prémio de
Jornalismo Moza Banco sobre
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EPISÓDIO social: Em reunião do conselho de
família, gerou-se uma discussão pelo facto de
o testamento referir-se à exclusão de certos
filhos no acesso à herança, condicionando aos
restantes a situações consideradas insustentáveis, do ponto de vista moral e beneficiando outras pessoas, fora do círculo familiar. O
dono da herança faleceu no estado de viúvo e a
questão de debate situa-se na dúvida quanto à
conciliabilidade da última vontade do falecido
com as leis vigentes, principalmente no que
toca a direitos fundamentais ajuizados à dignidade da pessoa humana.
No pormenor do teor testamentário, extraem-se as seguintes imposições: (i) a dois
filhos, exclusão por seguirem uma crença religiosa do seu desagrado, (ii) a uma filha, herança condicionada a que conclua o ensino
universitário e não contraia matrimónio com
o actual namorado que cumpriu uma pena
de prisão efectiva por homicídio, (iii) a outras
duas filhas, condiciona-lhes a entregarem o
património aos indivíduos referidos no ponto seguinte, se vierem a contrair matrimónio
e (iv) a dois seus trabalhadores da fabriqueta,
destinado património equivalente a mais de
metade do total da herança.

DISCUTINDO

O testamento traduz a vontade individual
no encaminhamento do património após a
morte. A Lei das Sucessões disciplina esta
matéria, indicando as permissões, proibições
e sanções. Alguns pressupostos devem ser, à
partida, considerados no que à vontade testamentária respeita: a legítima e os herdeiros
legitimários. Indica o artigo 136 que a legítima
é a porção de bens de que o testador não pode
dispor, por ser legalmente destinada aos herdeiros legitimários. Por sua vez, os herdeiros
legitimários são os descendentes, os ascendentes, o cônjuge e o companheiro da união
de facto. Desta base, deduz-se que a favor dos
filhos será incontornável ficar uma porção de
bens do global da herança. Encaixando a lei ao
episódio, aplica-se o previsto no número 2 do
artigo 138 indicando que na falta de cônjuge ou
companheiro de facto e existirem dois ou mais

filhos, a legítima é de 75% da herança.
Tendo sido já feita a distribuição da herança pelo testamento, recorrer-se-á ao artigo
148 a orientar para a redução da vontade do
testador, em tanto quanto for necessário para
que a quota que cabe aos filhos seja preenchida. Os filhos prejudicados devem, para o efeito, requerer ao tribunal.
Quanto ao conteúdo do testamento, a lei
permite que o testador sujeite a instituição de
herdeiros a certas condições desde que não
contrariem a lei. São consideradas nulas as
disposições contrárias à lei. No caso em análise, temos do artigo 215 a compreensão de ser
contrária à lei a condição de tomar ou deixar de
tomar o estado eclesiástico (entende-se linha
religiosa). Também é nula a condição de que
o herdeiro celebre ou deixe de celebrar casamento. (artigo 216).
Em conclusão, através de um requerimento, os filhos que se sentirem lesados pelo
excesso de imposições do testador podem requerer ao tribunal para a reposição da legalidade dentro do que acima ficou aflorado.

DEBATE CONTÍNUO
Fica para continuidade a reflexão sobre a
posição dos pais quanto ao que deve ser a personalidade dos filhos como seus seguidores
(?). A autonomia nas relações privadas e neste
caso familiares não pode significar uma supremacia absoluta de cada um eleger o seu plano
de vida, actuando a livre e arbitrário prazer,
fora da organização jurídica social assegurada
pelo Estado. Veja-se que tanto a Constituição
da República (artigo 119) como a Lei da Família
(artigo 1), consideram a família como elemento fundamental e a base da sociedade, espaço privilegiado no qual se cria, desenvolve e
consolida a personalidade dos seus membros
e onde devem ser cultivados o diálogo e a entreajuda. Ao invés de o dono da herança pautar
por uma atitude danosa e egoísta, de retirar o
património aos seus herdeiros, deve cultivar,
pelo diálogo conciliador, uma atmosfera que
conduza os filhos a seguirem os seus trilhos
nas opções de vivência em todos os domínios
sejam afectivos ou religiosos.

DICAS SOBRE SAÚDE

Traumas psicológicos

es
se

Vítimas
protegem
agressor

mam que a violência não pode
ser justificada e todos devem
contribuir para a sua eliminação”, apela Carlota Matchaie,
inspectora geral do Ministério
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violência desde a física, passando pela psicológica e sexual até
à económica.
A violência económica seguida da psicológica são as mais
comuns, de acordo com os dados do inquérito que referem
ainda que o facto das meninas e
mulheres não estarem escolarizadas ou não se libertarem dos
valores socioculturais dominantes na sociedade contribui para
que sejam alvos de violência,
sendo que muitas delas preferem procurar apoio de um familiar próximo, em vez da Polícia.
“Esta situação exige de todos nós mudanças de atitude.
Que mulheres e homens assu-

Ac

Estatísticas revelam que a violência doméstica e baseada no
género continua a ser problema
no país. Em 2020, os gabinetes de Atendimento à Família e
Menores Vítimas de Violência
atenderam 22.978 casos, dos
quais 12.398 mulheres, 2402 homens, 723 idosos e 7455 crianças. Do total dos casos, 2071 são
de violência sexual, sendo que as
principais vítimas são crianças e
mulheres.
O Inquérito sobre Violência
Contra Mulheres e Raparigas em
Moçambique publicado este ano
(2021) pela Universidade Eduardo Mondlane revela que as mulheres são alvo de vários tipos de

am

Mais de 12 mil mulheres
sofrem maus-tratos

(Liberdade de testar e a dignidade)
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MEDO de queixar-se contra o cônjuge,
mesmo sendo vítima de violência por
repetidas vezes, está
a contribuir para que muitas
mulheres busquem ajuda num
estágio em que já desenvolveram sequelas e marcas que carregam por toda a vida.
Relatos de sobreviventes
da violência baseada no género e doméstica mostram que
algumas mulheres optam por
não denunciar o parceiro por
pressão da família, protecção
dos filhos e receio de serem
julgadas pela sociedade por colocarem o agressor na cadeia.
“Este é dos piores erros que
cometemos”, reage R. Ngovene, uma das vítimas que teve
de ser internada numa das
unidades sanitárias da província de Gaza, após ter sido esfaqueada pelo ex-marido.
A jovem de 31 anos de idade
conta que no início da relação,
que durou cerca de dois anos,
tudo parecia normal. Contudo, passados alguns meses, o

dicamento tradicional para
espalhar na campa, após as cerimónias fúnebres.
“Fiquei chocada e pedi
uma reunião com a família na
qual se decidiu pela separação.
Para mim estava tudo resolvido, por isso podia seguir a minha vida”, desabafou.
Contudo, R. Ngovene estava enganada: numa manhã de
Fevereiro de 2021, quando ia ao
serviço, o ex-marido seguiu-a.
Deu-a golpes no corpo com facadas à mistura.
“A intenção dele era de
me matar. Só não o conseguiu porque apareceram umas
crianças e ele soltou-me, fugindo depois para a África do
Sul. Mesmo estando longe, ele
continua a ameaçar-me”, lamentou.
Em Moçambique a violência doméstica e a baseada no
género constituem crime. Vários instrumentos legais, com
destaque para a Lei Sobre a
Violência Doméstica e a Lei da
Família, foram aprovados para
garantir uma maior protecção
e segurança às mulheres e raparigas.

Dignidade e direitos (11)

.m

EVELINA MUCHANGA

DIDIER MALUNGA
Jurista – didiermalunga@gmail.com

CAROLINA José Comoana, médica legista afecta ao Hospital
Provincial de Xai-Xai, província de Gaza, tem recebido vítimas
de violência baseada no género e doméstica. Conta que algumas chegam à unidade sanitária com lesões simples, mas em
outras os danos são tão graves que necessitam de cuidados intensivos ou mesmo a transferência da paciente para o Hospital
Central de Maputo para cuidados mais especializados.
Lembrou-se do caso de uma mulher levada para este hospital com os membros inferiores amputados pelo marido, deixando-a incapacitada para o resto da vida. No mês passado,
Março, recebeu uma jovem de 23 anos com lesões corporais,
fruto de agressão protagonizada pelo marido (46 anos de idade)
e enteada.
“Fico muito triste sempre que me aparece uma mulher
nestas condições. O pior é quando elas dizem que perdoam o
marido e não o querem ver preso. Elas pedem para que a Justiça
dê ao agressor alguma lição só para assustá-lo”, lamentou.
Entre as vítimas, estão mulheres grávidas que chegam com
lesões na barriga e com vários golpes. Outras são meninas que
deixaram de estudar para ir ao lar e, por fim, são vítimas de violência constante.
“É preocupante o que se vive na sociedade. Pior é que as
mulheres sofrem, caladas, sobretudo neste tempo da pandemia da Covid-19”, disse. Em quase todas as capitais provinciais
do país e distritos foram instalados gabinetes de Atendimento
Integrado à Família e Menores Vítimas de Violência. Nestes edifícios são oferecidos serviços de Polícia, médico-legista, Procuradoria, Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica e Acção
Social para flexibilizar e garantir conforto às vítimas da violência. Para além disso, a Lei sobre Violência Doméstica castiga
os agressores com penas que variam da prestação de serviços
comunitários até oito anos de prisão maior, dependendo da
gravidade do crime.

As vítimas devem recorrer às autoridades governamentais

PARA Marcelo Kantu, psicólogo
clínico da Associação Moçambicana para o Desenvolvimento da
Família, são poucas as pessoas
que reportam casos de violência
e quando procuram por ajuda já
desenvolveram vários problemas, entre psicológicos e/ou de
relacionamento.
Explica que é preciso que a
comunidade perceba que qualquer acção coerciva contra si
é violência: “não há que dizer
porque ele é o meu amor, é a
minha paixão, é o meu marido.
A violência vai deixar marcas,
algumas invisíveis como as psi-

cológicas”.
Refere que por causa de
trauma psicológico algumas
pessoas apresentam-se com
comportamento grave como
tentativa de suicídio ou de eliminar a vida de outrem.
Entende que as vítimas da
violência demoram denunciar o
agressor/a porque, por um lado,
algumas dependem financeiramente do marido e receiam ficar
sem ter como sustentar os filhos, por outro, a educação que
se dá à mulher de que ela deve
resistir a todo o tipo de violência
sobretudo quando está no lar.

“O nosso país avançou muito com o serviço de apoio a todas as vítimas de violência. Nós
como pessoas temos de saber
que o nosso corpo não é para
ser batido, não é para ser tocado
quando nós não queremos e não
devemos ser obrigados a fazer
coisas”.
Esclarece que quando se faz
uma queixa muitas vezes é para
apoiar a pessoa a ter um convívio harmonioso no lar porque,
segundo a fonte, nos gabinete
de atendimento existem equipas multissectoriais que dão
assistência. Isso pode ajudar a
perceber a origem do problema
que leva à agressão.
“Imagine numa situação de
Covid-19, onde o provedor da
casa, que, socialmente, é o homem, perde emprego e todos
ficam a olhar para ele à espera
que consiga prover alimentos.
Ele pode começar a desenvolver
comportamentos de violência
para se impor e também para
amedrontar”, observa.
Reiterou, contudo, que as
famílias, os casais devem optar
pelo diálogo em todas as circunstâncias porque, segundo
afirmou, nada justifica a violência quer física, verbal, psicológica ou económica.
“Não devemos aceitar que
sejamos violentados e ficarmos
calados. Se eu não consigo queixar, podemos pedir ajuda a vizinhos para fazer a comunicação à
Polícia”, aconselhou.

Como aumentar
fertilidade
SE está a tentar engravidar por métodos naturais e já sabe que não apresenta problemas de
infertilidade, saiba que existem recomendações práticas que ajudam a aumentar a fertilidade. A seguir, veja dicas simples de mudanças de hábitos que podem ajudar a engravidar
mais rápido.
Mantenha peso saudável
Mulheres que estão abaixo ou acima do
peso saudável correm o risco de ter mais dificuldades para engravidar, pois estar com muitos quilos a mais ou a menos pode desregular
os harmónios e, assim, interferir na ovulação.
Previna infecções de transmissão sexual
As infecções de transmissão sexual prejudicam não apenas a saúde geral, mas também a
fertilidade de homens e mulheres. A gonorreia
e a clamídia são algumas dessas doenças que
podem causar infertilidade. Para se proteger,
use sempre preservativos nas relações sexuais.
Beba pouco café e bebidas alcoólicas
O excesso de café ou álcool pode prejudicar as mulheres que querem engravidar.
Dessa forma, beber 500 miligramas de cafeína por dia, que equivale a 5 chávenas de café,
pode causar diminuição da fertilidade. O ideal
é manter uma ingestão moderada de cafeína,
cerca de 200 miligramas ao dia. Além disso,
homens e mulheres que estão a tentar engravidar também devem ter cautela em relação a
bebidas alcoólicas. Na mulher, o álcool pode
causar distúrbios da ovulação e nos homens
a diminuição da testosterona e do volume do
sémen.
Não fume

Nas mulheres fumantes, o cigarro pode
afectar a receptividade do útero, prejudicando
a possibilidade de gravidez, para além de que
o fumo aumenta o risco de aborto espontâneo.
Nos homens, o tabaco duplica o número de
radicais livres, reduz a quantidade e a mobilidade dos espermatozóides, aumenta o risco de
anormalidades no esperma e defeitos genéticos no embrião.
Reduza o stress
A ansiedade e o stress intenso provocam
alterações hormonais que afectam a produção
de óvulos e espermatozóides saudáveis, prejudicando a fertilidade feminina e masculina.
Tenha uma alimentação saudável e equilibrada
Se você busca aumentar a fertilidade e melhorar as possibilidades de engravidar, procure
comer alimentos que ajudem ao bom funcionamento dos harmónios sexuais e a estimular
a maturação dos óvulos e a qualidade dos espermatozóides, como frutas, verduras, legumes, nozes, castanhas e peixes.
Durma bem
A quantidade e qualidade do sono são importantes factores quando se quer aumentar
a fertilidade. Nesse sentido, o harmónio do
sono, a melatonina, tem acção antioxidante
e é essencial para o processo reprodutivo. Ela
equilibra a acção dos radicais livres, melhora
a maturação e qualidade do óvulo e, consequentemente, contribui de forma positiva para
a fertilização.
Fonte: https://www.nilofrantz.com.br/como-aumentar-a-fertilidade/
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CIDADE DE MAPUTO

Trinta construções clandestinas embargadas
FARMÁCIAS DE SERVIÇO

es
se

no
ss

o

C

an

al

no

PUBLICIDADE

Ac

or

e/
N
.m
:t
am

mil residentes de “Luís Cabral”.
“Estamos firmes de que a
população deste bairro continuará a colaborar com a Polícia denunciando criminosos
e contribuindo de forma permanente e contínua na procura de soluções de segurança e
tornando desta forma a cidade
de Maputo um lugar ordeiro e
cada vez mais seguro”.
Por sua vez, os residentes
esperam que o Posto Policial
Número 5 ajude a trazer tranquilidade ao bairro, que enfrenta recorrentes situações
de assaltos, principalmente à
noite.

gr

substitui o edifício antigo herdado do período colonial que
se encontrava degradado e não
oferecia condições de trabalho
e de comodidade para os agentes e utentes. Por isso queremos
apelar à conservação do mesmo”, disse.
Sheila Santana Afonso
exortou aos agentes da Polícia
afectos a este posto para garantirem a ordem e tranquilidade
públicas, protecção de cidadãos
e do património, realizar investigações e reprimir os crimes ao
nível desta área residencial.
Indicou que a unidade policial vai beneficiar mais de 33

le

de Representação do Estado,
e tem em vista a melhoria da
protecção e segurança dos moradores do bairro, atravessado
pela EN4.
A cerimónia de inauguração foi presidida pela secretária
de Estado na cidade de Maputo,
Sheila Santana Afonso.
Na ocasião, a governante
disse que o Posto Policial Número 5 vai dar maior dignidade
à corporação, uma vez que o
antigo edifício encontrava-se
em avançado estado de degradação, carecendo de intervenção.
“Esta
infra-estrutrura

Este posto policial vai ajudar a resolver os problemas de “Luís Cabral”

Te

A SEGURANÇA no bairro Luís
Cabral, na cidade de Maputo,
está reforçada desde ontem,
mercê da inauguração do Posto
Policial Número 5, que vai melhorar a prestação de serviços
públicos.
A infra-estrutura dispõe de
um sector de atendimento de
casos de acidentes de viação,
gabinete de assistência a menores e mulheres vítimas de
violência doméstica, vestiário,
celas, guarita, alpendre, parque
de estacionamento e sanitários.
A obra, avaliada em cerca
de sete milhões de meticais,
foi financiada pelo Conselho

ov

Reforçada segurança no bairro Luís Cabral

oj

Obras clandestinas erguidas em terraços de prédios

ção das fossas, como se fossem latrinas. Como não têm
água corrente, não colocam
sifão e empurram os dejectos
conduta abaixo usando baldes de água. Isto é um verdadeiro atentado à saúde dos
moradores, em particular, e à
saúde pública, em geral”, sublinhou.
Silva Magaia referiu que o
município está a envidar esforços para salvaguardar a integridade física dos cidadãos,
protegê-los de ameaças à sua
saúde, bem como garantir
que usufruam de um ambiente digno e aprazível.
“O município tem uma
equipa de fiscais que percorre
diariamente os bairros da capital e apresentam relatórios
semanais na base dos quais
são tomadas decisões e dadas
orientações para acção subsequente”, apontou.

na

combater o fenómeno. Segundo Silva Magaia, vereador
para o pelouro de Ordenamento Territorial, Ambiente
e Urbanização no CMM, os
edifícios são projectados para
possuírem solidez e segurança no decurso da sua vida útil
e as alterações às estruturas
concebidas pelos projectistas ameaçam a segurança dos
utentes.
Explicou que os edifícios
dispõem de instalações especialmente dimensionadas
para prover água e electricidade à medida da lotação
planeada, incluindo sistemas
de recolha e tratamento de
esgotos.
“Preocupa-nos a forma
como as construções clandestinas nos terraços descarregam o esgoto das suas
casas de banho, ligando as
sanitas aos tubos de ventila-

l
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RINTA obras de construção civil foram
embargadas no primeiro trimestre pelo
Conselho
Municipal
da cidade de Maputo (CMM),
por diversas irregularidades. A medida enquadra-se
no combate à proliferação
de construções clandestinas,
maioritariamente em terraços
de prédios.
No período em análise, foram inspeccionadas, no total,
65 obras, tendo sido autuadas
31 proprietários por diversas
infracções. As anomalias foram identificadas nos distritos municipais KaMpfumu,
KaMaxakeni, KaMavota e
em menor escala em Nhlamankulu.
Este problema tem vindo a preocupar a autarquia,
que accionou mecanismos de
inspecção e actuação visando

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791
SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190
FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e
735
MALHANGALENE – Av. Vladimir Lenine,
2791, r/c
XITSUNGU – Av. de Moçambique, 4153,
r/c
MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425
DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere, 764

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

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

HOSPITAIS
Banco de Socorros HCM ---- 21620448
Serviço Geral ------------------- 21620457
Hospital Militar ------------- 21616825/8
José Macamo ------------------- 21600044
Idem ------------------- 21600045
Geral de Mavalane ------------ 21675167

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

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

TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :22/04/2021

Moçambique e Zâmbia
relançam cooperação
HORÁCIO JOÃO

M

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

ABC

55,00

56,10

55,00

56,10

55,20

56,30

ABSA

55,00

56,10

55,00

56,10

55,00

56,10

BCI

55,00

56,10

55,00

56,10

55,00

56,10

BIM

55,00

56,10

55,00

56,10

55,30

56,41

BNI

55,01

56,11

55,20

56,30

55,20

56,30

ECOBANK

55,00

56,10

55,00

56,10

55,20

56,30

FIRST CAPITAL BANK S.A.

55,05

56,15

55,05

56,15

55,05

56,15

FNB

55,00

56,10

55,00

56,10

55,00

56,10

MZB

55,00

56,10

55,00

56,10

55,00

56,10

SB

55,00

56,10

55,00

56,10

55,00

56,10

SGM

55,05

56,11

55,05

56,15

55,00

56,10

UBA

55,00

56,10

55,00

56,10

55,25

56,36

ÚNICO

55,25

56,36

55,15

56,25

55,15

56,25

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA

55,01

56,11

55,01

56,11

55,05

56,16

55,56

55,56

COMPRA
TAXA DE CÂMBIO

55,61

VENDA

55,05

MÉDIA

56,16

55,61

na

l

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)
OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
22 de abril de 2021
2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE
(Valores expressos em Milhões de Meticais)

or

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

oj

Permutas de Liquidez entre Instituições de Crédito
Prazo
SEM GARANTIA
(dias)
Valor
Taxa
Overnight
0.00
0.00
0.00
…
0.00
-

ov

am

:t

.m

a Zâmbia. Nos últimos cinco
anos, o volume de carga aumentou de cerca de 100 mil
toneladas cúbicas de combustível para 540 mil toneladas
métricas.
É neste contexto que o
Governo moçambicano se
comprometeu a aumentar a
capacidade de manuseamento
e melhoramento dos serviços
que estão à volta do Porto da
Beira, nomeadamente agenciamento e congestionamento
no acesso àquele recinto portuário.

gr

queamento dos camiões que
transportam
combustível,
carga perigosa que exige cuidados especiais no seu manuseamento.
A fiscalização e aplicação
da legislação sobre o transporte rodoviário ainda foram
aspectos debatidos durante
as conversações bilaterais durante a visita.
Dezoito por cento dos
combustíveis em trânsito e
cerca de 19 por cento da carga
diversa manuseada no Porto da Beira têm como destino

le

to reclamações relacionadas
com os constrangimentos no
processo de carregamento
de combustíveis no Porto da
Beira, percurso da viagem dos
camionistas entre a cidade da
Beira e Zâmbia e a falta de harmonização das taxas cobradas pelos dois países para se
manter a competitividade e sã
concorrência nos operadores
de ambos os lados.
Por outro lado, foi vincada a necessidade de melhorar
o acesso rodoviário ao Porto
da Beira e os serviços de par-

Te

nicas dos dois países trabalharam com os gestores e demais prestadores de serviços
portuários, desembaraço de
mercadorias e transportadores rodoviários do Corredor da
Beira.
A delegação zambiana assistiu ainda, no Porto da Beira,
às operações portuárias, bem
como o trabalho que está a ser
feito para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos
utentes daquele porto.
De referir que os utentes
desta infra-estrutura têm fei-

sado a instituição apresentou
uma melhoria significativa dos
índices de rendibilidade e eficiência, comparativamente ao
igual período de 2019.
“A rendibilidade de capitais próprios (ROE) e rendibilidade dos activos (ROA)
situaram-se em 1,87% positivos e 0,31% positivos, respectivamente. O banco continua a
expandir a sua base de clientes,
tendo captado 25 mil novos
clientes em 2020 e registado
um crescimento significativo
das transacções nos canais digitais, com um incremento de
21% no canal USSD, comparativamente a 2019, num ano
definido pela necessidade de os
seus clientes interagirem fora
do espaço físico das agências”,
realçou.

Taxa(a)
16.25%

182 dias
2,952.00
13.36%

364 dias
1,268.00
13.38%

Total/Média
9,535.00
13.35%

Data última colocação

21-abr-21

21-abr-21

21-abr-21

21-abr-21

0.00
-

445.00
13.32%

417.00
13.35%

862.00
13.33%

Valor colocado Tipo B
Taxa Média Ponderada
Data última colocação

n.a

22-mar-21

22-mar-21

22-mar-21

BT em Carteira
Taxas BT em Carteira

37,735.00
13.02%

30,292.00
12.49%

66,833.00
10.56%

134,860.00
11.68%

13.02%

13.32%

13.34%

13,36%

Taxa últimas 6 colocações

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

Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito
Prazo

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
COM REVENDA

(dias)
Overnight

Valor
0.00

VENDA DEFINITIVA

Taxa
0.00

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

(b)

Valor
0.00

Taxa
0.00

63 dias

Total / Média

Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada

44,708.64
13.27%

6,039.11
13.38%

6,367.95
13.40%

44,708.64
13.27%

Data da última venda

19-abr-21

14-abr-21

14-abr-21

19-abr-21

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda
Descrição
Overnight
2 - 7 dias
+ de 7 dias
Valor Títulos Comprados
1,989.66
0.00
0.00
Taxa Média Ponderada
21.00%
-

NO MERCADO SECUNDÁRIO

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

6-nov-17

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Vendas por prazo
Bancos p/ Público
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
0.00
0.00
0.00
Público p/ Bancos
0.00
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Vendas de Títulos Definitivas
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

Bancos p/ Bancos

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

127,160.94
7,699.06

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
Overnight
Valor Títulos Vendidos
0.00
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

n.a.

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
1 - 30 dias
Valor Títulos Comprados
11,090.44
Taxa Média Ponderada
13.30%
Data da última compra

11-out-16

Total / Média

1,989.66
21.00%

n.a.

n.a.

6-nov-17

2 - 7 dias

+ de 7 dias

Total / Média

0.00
-

0.00
-

0.00
-

n.a.

n.a.

n.a.

31 - 63 dias

+ de 63 dias

Total / Média

2,953.34
14.89%

192.99
17.00%

14,236.78
13.97%

11-out-16

11-out-16

11-out-16

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

(b) Bilhetes do Tesouro.

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-04-2021 A 30-04-2021)
Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
Prémio de Custo
6%
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano

certeza de que este é o caminho a seguir”.
Por seu turno, Mohamed
Valá, director do ICM, destacou “o impacto significativo
da iniciativa no meio rural,
com o real acréscimo da renda
familiar”.
“Esperamos poder expandir o fundo, com a adesão
de outros intervenientes para
servir o objectivo principal
que é dotar os comerciantes
de capacidade técnica e financeira para comprarem os
excedentes agrícolas e, consequentemente,
dinamizar
esta actividade e, simultaneamente, alimentar a indústria”,
afirmou Valá.

Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária
Colocações por prazo
91 dias
Valor colocado Tipo A
5,315.00
Taxa Média Ponderada
13.34%

(a) Taxas pré-fixadas do BM.

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

al

Ac

e, recentemente, castanha de
caju.
Muholove destacou também a necessidade do reforço
desta linha para que a actividade de comercialização se torne
mais abrangente.
“Esta linha tem um sucesso
visível e contribui para a inclusão financeira, económica
e social dos intervenientes,
sendo um dos principais indicadores do seu sucesso a taxa
de reembolso do crédito, que
está na ordem dos 98%. Os
números são ainda pequenos,
se considerarmos o universo
das necessidades, mas o nível
de eficiência e os resultados
até aqui alcançados nos dão

Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
Prazo
FPD
FPC
Valor
(dias)
Valor
Taxa(a)
Overnight
11,588.58
10.25%
0.00

Taxa Méd. Pond.
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tados três comerciantes financiados pela LCCA, nomeadamente Cornélio Seta, que opera
em Balama, Cabo Delgado;
Jacob Benjamim, Angónia, na
província de Tete; e Celina Manhique, Chibuto, em Gaza.
Na ocasião, Adolfo Muholove, presidente da Comissão Executiva do Gapi, referiu
que “os beneficiários são parte
de 167 que ao longo de todo o
país e desde que lançámos a
LCCA já receberam cerca de
230 milhões de meticais, que
possibilitou a comercialização
de cerca de 55 mil toneladas de
produtos diversos, com destaque para milho, gergelim,
feijões, soja, amendoim, arroz

es
se

Moçambique (ICM) e, até ao
momento, concedeu créditos
a 167 comerciantes rurais na
ordem dos 230 milhões de meticais.
Intervindo recentemente
no lançamento da Campanha
de Comercialização Agrícola
2021, em Chongoene, província de Gaza, o Primeiro-ministro, Carlos Agostinho do
Rosário, realçou a importância
da iniciativa, exortando aos
gestores a garantirem que mais
intervenientes beneficiem e a
actividade de comercialização
agrícola permita a compra de
grande parte da produção nos
campos.
Na ocasião, foram apresen-

COM GARANTIA
Valor
Taxa
0.00
0.00
0.00
0.00
-

e/
N

Transportadores querem ver melhorada a competitividade do Porto da Beira

Moza Banco reporta ganhos
em contexto de pandemia
O PRESIDENTE do Conselho de
Administração do Moza Banco,
João Figueiredo, afirmou que
a sua instituição obteve, no
exercício de 2020, um resultado líquido positivo de 146 milhões de meticais, contra 776
milhões de meticais negativos
em 2019, consolidando a sua
posição de banco referência do
sistema financeiro moçambicano.
Segundo ele, o banco manteve-se resiliente aos impactos
da pandemia da Covid-19.
Intervindo na assembleia
geral ordinária do banco, realizada recentemente, na qual
os accionistas aprovaram o relatório de gestão e as demonstrações financeiras referentes
ao exercício de 2020, João Figueiredo disse que no ano pas-
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TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 22.04.2021

ICM e Gapi dinamizam
comercialização agrícola
O INSTITUTO de Cereais de
Moçambique (ICM) e o Gabinete de Apoio a Pequenos Projectos de Investimento (Gapi)
estão a implementar uma Linha de Crédito à Comercialização Agrícola (LCCA) no país.
Segundo apurou o “Notícias”, a iniciativa beneficiou,
recentemente, a comerciantes que operam nas províncias
de Cabo Delgado, Tete e Gaza,
num montante global de 11 milhões de meticais.
A LCCA é um instrumento
criado pelo Governo no âmbito
do Fundo Rotativo de Comercialização Agrícola (FRCA).
O mesmo é gerido pelo Gapi
e pelo Instituto de Cereais de
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TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

no

OÇAMBIQUE
e
Zâmbia
acordaram, quarta-feira,
na cidade da Beira,
província de Sofala,
relançar a cooperação bilateral
no sector dos transportes e comunicações.
Para o efeito, delegações
ministeriais dos dois países estiveram reunidas esta semana,
tendo acordado estabelecer
mecanismos regulares para
remover os obstáculos ao rápido transporte de combustíveis
líquidos ao longo do Corredor
da Beira.
De acordo com o Ministro
dos Transportes e Comunicações, Janfar Abdulai, falando
no final da reunião ministerial
bilateral, os dois países decidiram realizar encontros regulares, bem como revitalizar
o Comité Conjunto do Transporte Rodoviário Bilateral, que
já não se reunia há mais de
oito anos.
As delegações dos dois países reuniram-se no âmbito da
visita de três dias que o ministro dos Transportes zambiano,
Mutotwe Kafwaya, efectuou à
cidade da Beira para o levantamento, sistematização e estabelecimento de mecanismos
para a solução dos problemas
que afectam os operadores rodoviários que utilizam o Corredor da Beira.
O “Notícias” apurou que
durante a visita equipas téc-
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BANCOS

Taxa

5%

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

13.25%
13.30%
5.60%

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

18.90%

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

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

Maputo, 22 de Abril de 2021.
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 013/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 22 Abril
de 2021
PAÍSES

MOEDAS

CÂMBIOS(MT)
COMPRA
VENDA

Estados Unidos(a)

Dolar

55,05

56,16

55,61

3,86
5,09
3,86
1,37
2,48

3,94
5,19
3,94
1,39
2,53

3,90
5,14
3,90
1,38
2,50

509,30
70,60
23,79
145,63

519,57
72,02
24,27
148,57

514,44
71,31
24,03
147,10

10,03
44,06
8,49
8,49
8,94
76,35
6,61
6,57
60,16
66,43

10,24
44,95
8,66
8,66
9,12
77,89
6,75
6,70
61,38
67,77

10,14
44,51
8,58
8,58
9,03
77,12
6,68
6,64
60,77
67,10

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

MÉDIA

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

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

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

O PCA do Moza Banco, João Figueiredo, considera que a sua instituição se manteve resiliente aos impactos da pandemia da Covid-19

A fonte acrescentou que
“apesar do contexto adverso,
o banco manteve o seu registo
de recuperação e crescimento, fruto da confiança que os
clientes e o mercado têm vin-

do a reafirmar em relação à sua
actividade e desempenho. Esta
parceria ficou evidenciada nos
índices de crescimento que o
banco apresentou relativos à
sua actividade durante o exer-

cício em apreço – crescimento
do seu activo em 14%, crescimento dos recursos em 20%
e um ligeiro crescimento da
carteira de crédito em 1%”,
frisou.

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.785,06000
Venda.............. 1.785,83000

3,2500000
0,2165000

%
%

Maputo, 23.04.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.

Sexta-feira, 23 de Abril de 2021
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CIDADE DA BEIRA

ACESSO AO PORTO

Motoristas queixam-se
de assaltos insistentes

O

O Banco de Socorros do HCB é um dos locais onde os utentes queixam-se de mau atendimento

ov
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Nova directora de
Saúde desafiada a
melhorar atendimento
Nem sempre o acesso ao porto é um caminho pacífico para os motoristas

Reagindo a estas queixas,
os ministros Janfar Abdulai e Mutotwe Kafwaya confirmaram, em conferência
de imprensa, que em algum
momento os transportadores
zambianos são de facto agre-

e/
N

tra a doença em todos os profissionais de saúde,
bem como a divulgação e o cumprimento das
medidas de prevenção.
Por sua vez, Neusa Joel assumiu o repto defendendo que a maior preocupação do sector
será, de facto, a luta contra o mau atendimento
nas diferentes unidades sanitárias da urbe, pois
tem havido muitas queixas dos pacientes.
Reconheceu assim a premência de melhorar
a qualidade da humanização nos centros de saúde.
Neusa Joel prometeu, por outro lado, apostar em melhorar a coordenação entre as unidades sanitárias e o Hospital Central da Beira, visto
que pelo menos 50 por cento dos pacientes que
dão entrada a este hospital de referência são recomendados pelos centros de saúde tendo em
conta que não dispõem ainda de todos os meios
de assistência.
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PUBLICIDADE

O ADMINISTRADOR do distrito da Beira, João
Oliveira, desafiou há dias à nova directora dos
Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção,
Neusa Joel, a apostar seriamente no combate ao
mau atendimento nas unidades sanitárias da
urbe.
Falando na cerimónia de tomada de posse da
dirigente, Oliveira recomendou que os prevaricadores sejam exemplarmente punidos, pois os
pacientes devem ser atendidos com humanismo.
Orientou igualmente que a nova directora se empenhe para garantir que os objectivos
traçados para esta área sejam alcançados na íntegra considerando que a saúde constitui uma
das prioridades do Governo no que concerne ao
bem-estar da população.
Sobre o momento difícil marcado pela pandemia da Covid-19, Oliveira disse esperar que a
empossada garanta o sucesso da vacinação con-

.m
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GOVERNO PROMETE
REFORÇAR A SEGURANÇA

didos e também saqueados os
seus bens.
Reconheceram que esta
situação preocupa, mas defenderam que pode ser gerida
reforçando a segurança não só
para o recinto portuário, mas à
volta de todo o complexo portuário.
“Assumindo isso e reconhecendo que nem todos os
camiões têm acesso imediato ao Porto da Beira, vamos
reforçar a segurança à volta
do porto”, comprometeu-se
o governante moçambicano
perante o seu homólogo zambiano.

am

norte-americanos.
“Cobram-nos dinheiro por
todo o lado, desde o carregamento até ao desembaraço
aduaneiro. Pedimos a intervenção dos dois governos”,
rogaram.

gr

Porto da Beira.
Entretanto, durante a
mesma interacção entre as
delegações ministeriais de
Moçambique e Zâmbia, os automobilistas de longo curso
queixaram-se igualmente de
suposta corrupção no manuseamento da carga no Porto da
Beira.
Exemplo disso, apontaram
que a sua permanência no parque de triagem dos CFM devia
durar apenas três horas. Mas
denunciaram haver manobras
que dificultam o rápido atendimento, fazendo com que
sejam multados em 20 dólares

le

sidade no desembaraço aduaneiro das mercadorias no Porto da Beira fazendo com que
passem muitos dias à espera de
acesso àquele recinto.
Dados em nosso poder indicam que o Comando Provincial de Polícia da República de
Moçambique havia montado
um dispositivo de segurança
na avenida Kruss Gomes, o que
resultou, em algum momento, na redução substancial dos
roubos e agressões físicas aos
transportadores daquele troço
de e para o Zimbabwe, Zâmbia,
Malawi, RD Congo e Botsuana,
os tradicionais utilizadores do

Te

RECRUDESCIMENTO
de roubos e agressões
físicas supostamente
protagonizados por
malfeitores na Munhava-Matope, nos arredores
da cidade da Beira, contra motoristas de longo curso, sobretudo provenientes da vizinha
Zâmbia, preocupam sobremaneira os operadores do porto.
O assunto foi aflorado quarta-feira nesta cidade durante
as conversações bilaterais entre
os governos de Moçambique e
da Zâmbia, cujas delegações
eram chefiadas pelos respectivos ministros dos Transportes e
Comunicações, Janfar Abdulai
e Mutotwe Kafwaya.
Num encontro com os condutores, entre os quais zimbabweanos, malawianos, congoleses, tswanas e nacionais, as
vítimas exigiram ao Governo a
criação de melhores condições
de segurança.
Na ocasião, todos mostraram-se revoltados, tendo mesmo desabafado que alguns dos
seus companheiros de trabalho
decidiram abandonar a actividade.
“Estamos a passar muito
mal. Desde a saída do porto
até ao semáforo da Munhava
os camiões são assaltados por
bandidos em plena luz do sol.
Quando reagimos, somos espancados e ninguém nos protege!”, queixou-se o chefe de
motoristas zambianos na Beira,
Bob Ndachawa.
Os condutores entendem
que a situação se deve à moro-
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADUANEIRO DA PROVÍNCIA DE NAMPULA
NACALA-PORTO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

01

Objecto do Concurso

Concorrente
Adjudicado

Ac

N°
Ordem

es
se

De acordo as alíneas d₎ do no 3 do artigo 33, conjugado com o no 2 do artigo 64, e o n0 3 do artigo
96, todos do Regulamento de Contratação de Empreitada de obras Públicas, Fornecimento de Bens
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016 de 8 de Março, comunica-se a
Adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado:

Prestação de Serviços de
Imobiliária
Manutenção e Reparação
e Construções Maiaia
de Bens Imóveis

Modalidade
do Concurso

02

Fornecimento de
Fardamento para os
Funcionários

Nelgomes
Investimentos

Público

691.470,00

Nacala-Porto, 12 de Abril de 2021

Valor da
proposta
incluído IVA ⁽MT⁾

Rua Principal do Porto, Recinto Portuário
Tel:26526198/ Fax:26526199
A Autoridade Competente

Limitado 2.000.000,00

Ilegível
165

É MAIS QUE UMA MÁQUINA.
É UMA MANEIRA PORTAVEL PARA ILUMINAR SEUS SONHOS
+258 21 309 068
+258 21 328 998

afritool@afritool.co.mz

www.afritool.com
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NACIONAL

Segunda fase do PRAVIDA
presta atenção ao saneamento

tiva presidencial, que vigorou de 2018 a 2020, houve
alargamento da provisão de
água para mais 1.7 milhão de
moçambicanos em diversos
pontos do país. A realização
foi através da construção e/
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Jornalista acolhe família
deslocada de Muidumbe

Família acolhida pelo jornalista Hélio Filimone

O JORNALISTA do “Notícias”,
Hélio Filimone, acolhe na sua
propriedade, em Jangamo,
Inhambane, uma família que
fugiu dos ataques terroristas
no distrito de Muidumbe, província de Cabo Delgado.
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gado continuem a estudar,
sendo que neste momento se
encontram a frequentar a primeira classe na Escola Primária de Cumbane.
O jornalista empregou ainda uma jovem no seu projecto
de criação de animais “para
poder ajudar com alguma renda nas despesas diárias”, conforme explicou.
A história da família acolhida comoveu Hélio Filimone, depois de a mesma ter sido
objecto de uma reportagem no
dia 28 de Março, na Televisão
de Moçambique (TVM).
“Se as condições de segurança melhorarem em Cabo
Delgado, a família regressará.
Caso não, criaremos condições de lhes ajudar na construção de uma habitação definitiva”, disse, adicionando
que localizou a família mercê
à colaboração das autoridades locais, o comandante da
Polícia da República de Moçambique (PRM), Tuvanjipano Marino, em Jangamo, e da
jornalista Suzete Niquice, que
assinou a matéria na TVM.

O apoio à família composta
por quatro membros consiste na concessão de um abrigo
temporário, numa propriedade da família e conta com a
colaboração do Governo provincial, do Instituto Nacional

de Gestão e Redução do Risco
de Desastres (INGD), e das autoridades policiais e administrativas locais.
A ajuda estende-se também à criação de condições
para que as crianças do agre-

quanto a do centro de saúde acontecerá
em finais de Junho.
“O centro de saúde de Katapua, cujas
obras foram executadas em 70 por cento,
vai beneficiar as comunidade residentes
em cinco aldeias do posto administrativo
de Katapua e, segundo o cronograma do
empreiteiro, a infra-estrutura será entregue ao Governo em Junho”, destacou
Nota.
O Secretário de Estado na província,
Armindo Ngunga, que há dias visitou as
obras, recomendou os responsáveis pela
execução a cumprirem os prazos estabelecidos pelos financiadores, em benefício
da população necessitada.
“Precisamos de operacionalizar, de
forma efectiva, os projectos sociais que
visam responder às necessidades básicas
e melhorar as condições de sobrevivência
das famílias deslocadas, por conta do terrorismo na província”, frisou Ngunga.
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DECORREM no distrito de Chiúre, mais
concretamente na localidade de Meculane, no posto administrativo de Katapua,
as obras de construção de 948 casas melhoradas e um centro de tipo 2, destinadas
às famílias vulneráveis e afectadas pelos
ataques terroristas, que há mais de três
anos se fazem sentir no norte da província
de Cabo Delgado.
As obras de construção das casas, de
acordo com acordo com o director da Cáritas Diocesana de Pemba, entidade gestora da empreitada, Manuel Nota, resultam
do apoio disponibilizado por organizações
internacionais de boa vontade, na ordem
de 69 milhões de meticais, enquanto as
do centro de saúde, igualmente em curso
no distrito de Montepuez, orçadas em 80
milhões de meticais, são financiadas pelo
Papa Francisco.
Segundo Nota, a conclusão das casas
está prevista para Setembro próximo, en-

ov

Mulheres associadas
recebem máquinas
de costura
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o órgão ter apreciado, na sua
13ª sessão ordinária, informações relativas ao PRAVIDA
II, que deverá arrancar ainda
este ano.
Filimão Suaze disse que
na primeira fase da inicia-

Mais de 900 casas
para afectados
pelo terrorismo

.m

dade de sistemas de saneamento do meio nas zonas
rurais e urbanas, sem abandonar a componente inicial.
O facto foi avançado terça-feira pelo porta-voz do
Conselho de Ministros, após

:t

O

PROGRAMA Água
para a Vida (PRAVIDA) está a entrar
para a segunda fase
e, desta vez, vai
também prestar atenção ao
alargamento da disponibili-

am

Água para as zonas rurais através do PRAVIDA

ou reabilitação de infra-estruturas de abastecimento de
água, incluindo represas.
O porta-voz lembrou que
o PRAVIDA foi lançado pelo
PR com o intuito de acelerar a implementação do Plano Quinquenal do Governo
2015/2019, na componente
de disponibilidade de água
nas zonas rurais e urbanas.
Embora não tenha precisado o horizonte e as expectativas em relação à segunda
fase da iniciativa, Suaze disse
que ela visa, no geral, aumentar a cobertura de abastecimento água nas zonas
rurais e urbanas, para além
da provisão de serviços saneamento do meio.
Esclareceu que se trata,
efectivamente, da continuação do programa do triénio
2018/20, mas, segundo suas
palavras, traz outras abrangências em termos de volume de água e de pessoas a
contemplar.
Neste sentido, o PRAVIDA II poderá, para além de
abranger o saneamento do
meio, levar água à mais cidadãos do que na primeira
fase, altura em que foram
contemplados 1.7 milhão de
habitantes dos meios rural e
urbano, segundo dados oficiais.
De salientar que a 13ª sessão ordinária do Conselho de
Ministros, para além de apreciar informações como do
PRAVIDA, aprovou três resoluções, sendo duas de ratificação de acordos de crédito
e de donativo no valor de 100
milhões de euros e de 26.2
milhões de dólares, respectivamente.
O crédito de 100 milhões
de euros junto do Banco Europeu de Investimento destina-se ao financiamento de
acções e/ou obras visando
o reforço da resiliência climática do país, enquanto o
donativo é para garantir as
transferências monetárias às
famílias vulneráveis.

DISTRITO DE CHIÚRE

UM grupo de vinte mulheres da
associação “Nikuro Sathiana”,
na cidade de Nampula, recebeu
máquinas eléctricas de costura,
com diversos kits para iniciar a
actividade de corte e costura.
O equipamento foi doado
pela organização Gender Links
e pelo Governo, no âmbito do
projecto de promoção do empoderamento económico da
mulher.
Os kits são compostos ainda por ferros de engomar, tecidos, agulhas de mão e outros
materiais para impulsionar a
actividade.
Diamantino Chirico, delegado da Gender Links em
Nampula, disse que a oferta vai
ajudar a alavancar a capacida-

de financeira daquele grupo
de mulheres, o primeiro a beneficiar desta oferta a nível da
província.
Referiu que esta é uma actividade rentável, daí acreditar
na execução deste projecto na
cidade de Nampula, permitindo que milhares de mulheres
saiam da dependência económica, tal como têm vivido habitualmente.
A esposa do governador de
Nampula, Ana Mimosa, que
procedeu a oferta, incentivou
os parceiros de cooperação do
seu gabinete a continuarem a
cooperar com este tipo de iniciativa que visam engrandecer
a mulher moçambicana.
“Acreditamos que a von-

tade que elas têm ira acolher
mais mulheres interessadas
em se juntar a esta associação
de modo a que elas possam se
tornar independentes economicamente”, disse Mimosa.
Por seu turno, Maria Manuela, representante da associação, enalteceu o gesto da
Gender Links, assegurando que
o material entregue vai contribuir para a melhoria da vida dos
membros da associação.
Segundo ela, com as máquinas recebidas a qualidade
dos seus serviços vai melhorar, daí que a colectividade se
compromete a trabalhar arduamente e fazer com que as
outras mulheres se juntem à
associação.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA
SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
O Meritíssimo Senhor Dr. Alberto José Assane, Juiz-Presidente da Secção Comercial do Tribunal Judicial da
Província de Nampula
Faz saber, que correm seus termos legais nesta Secção uns Autos de Acção Declarativa de Condenação com Processo
Ordinário n.º 03/2020, em que é autor Capital Oil, Limitada e ré Zambeze Logistics, S.A., matriculada na Conservatória
dos Registos das Entidades Legais de Maputo, sob n.º 100834359, actualmente em parte incerta.
É desta forma e nos termos do artigo 247º do CPC, que é citada a ré Zambeze Logístics, S.A., melhor acima identificada,
para no prazo de dez (20) dias, finda a dilação de mais 30 dias, a contar da data da afixação do presente edital, contestar
querendo, a acção acima indicada, pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujas cópias se encontram nesta Secção
à sua disposição, com advertência de que a falta de contestação importa a confissão dos factos articulados pelo autor.
Para constar passei o presente anúncio para a sua publicação no jornal “Notícias” de maior circulação no país.
Nampula, aos 12 de Abril de 2021
A Escrivã de Direito
Balanhama R. Chamba
O Juiz-Presidente

Alberto José Assane
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CIDADE DE NAMPULA

VIAS DE ACESSO EM REABILITAÇÃO

Registam-se melhorias
na transitabilidade urbana

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

POLICIA

or

na

l

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

oj
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mos 20 por cento, por isso
as obras estão a decorrer a
bom ritmo e sem quaisquer
sobressaltos”, disse Vahanle.
A edilidade inaugurou
quatro estradas pavimentadas ao longo dos últimos seis
meses, trabalho executado
por equipas do município,
com o pavê a ser fabricado
internamente.
O tapamento de buracos
foi acontecendo com regularidade. Agora, em tempo
chuvoso, o cenário tem sido
diferente ao dos anos anteriores em que as ruas e avenidas do centro da urbe ficavam totalmente esburacadas.

gr

diverso.
Já no que diz respeito às
obras de asfaltagem da via
que dá acesso ao Hospital
Geral de Marrere, Vahanle assegurou que as mesmas
decorrem a bom ritmo, prevendo-se que os prazos de
execução sejam igualmente
cumpridos.
Explicou que neste momento foram pagos 20 por
cento sobre aquilo que são
as obrigações do município,
para com o fiscal e empreiteiro que está desde o mês
passado a trabalhar.
“Estamos a honrar o nosso compromisso. Já pagá-

A VOZ DO MUNÍCIPE

* A VOZ DO MUNÍCIPE * A VOZ DO MUNÍCIPE

Taxa de estacionamento
aumenta receita
municipal

le

do Mondlane, foi projectada
para descongestionar o intenso trânsito rodoviário que
se regista nas horas de ponta,
sendo que com a sua conclusão a via passará a ter quatro
faixas de rodagem, duas para
cada sentido.
Paulo Vahanle revelou,
na ocasião, que as obras têm
o prazo de execução de seis
meses. Na cerimónia, o edil
lançou apelos aos munícipes
residentes nos bairros de Namutequeliua e Muhala, para
respeitarem os trabalhos em
curso, uma vez que haverá movimentação de muitas
máquinas pesadas e material

al

no

Avenida Eduardo Mondlane,
uma estrada com uma extensão de aproximadamente
1.200 quilómetros. As obras
estão a cargo de um empreiteiro apurado por via de
concurso público, por sinal
o mesmo que está a executar
as obras ao longo da via que
liga o Hospital de Marrere ao
centro da cidade.
A segunda faixa da Avenida Eduardo Mondlane, há
muito esperada, vai custar
aos cofres do Conselho Municipal cerca de 30 milhoes
de meticais.
A construção da segunda faixa da Avenida Eduar-

e/
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...em obras de pavimentação

Te

O

CONSELHO Municipal da Cidade de
Nampula está apostado na componente
da manutenção e reabilitação de estradas, com vista à
melhoria da transitabilidade
urbana.
Várias são as ruas, principalmente no centro da cidade, antes terraplanadas e
que acabam de beneficiar da
pavimentação.
O presidente do Conselho Municipal, Paulo Vahanle, procedeu esta semana
ao lançamento da primeira
pedra para as obras de asfaltagem da segunda faixa da

ov

Rua que passa defronte ao pavilhão dos desportos...

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

o

Jamila e o Matadouro, bem como a
que une Muahivire a Namutequeliua passando pelo mercado do
Belenenses, trouxeram uma outra
imagem à cidade, ao aliviarem a
mobilidade de pessoas e bens.

no
ss

para a melhoria da transitabilidade.
Explicam que as ruas pavimentadas, recentemente inauguradas em alguns bairros, particularmente a via que liga a zona da

Antes das obras de pavimentação das vias o cenário era desolador, devido ao estado avançado
de degradação das estradas, muitas delas por causa da erosão dos
solos.

Edinho Carlos

Jamal Ibraimo

Fernando Chuva

Luís Vasconcelos

CIDADÃOS que residem na cidade de
Nampula dizem que a introdução da taxa
de dez meticais para o estacionamento de
viaturas na via pública é oportuna, uma
vez que visa elevar o nível de encaixe de
receitas e ajudar a organizar a urbe, numa
altura em que o parque automóvel regista
um crescimento assinalável.
Edinho Carlos, morador do bairro de
Namutequeliua, acredita que a iniciativa
vai fazer com que haja redução de viaturas na via pública, o que pode vir a melhorar o trânsito. “O estacionamento em
massa e desordenado de viaturas precipita a ocorrência de acidentes de viação”,
indicou.
Contudo, diz que alguns condutores
desprovidos de valores poderão ter problemas com os fiscais do Conselho Municipal, pois “há pessoas que saem do distrito para a capital provincial e que nada
sabem acerca dessa medida”, disse.
Jamal Ibraimo afirma que a cobrança da taxa de estacionamento é uma boa
iniciativa desde que os resultados pelos
quais ela foi instituída sejam efectivamente alcançados.
Ibraimo acrescentou que a cobrança
da referida taxa deve servir de oportuni-

dade para a colecta de receitas que ajudem a implementar as acções de desenvolvimento da autarquia.
“Se o fundo for usado de forma correcta, acreditamos que o projecto seja de
louvar, mas se não houver transparência,
penso que pode criar descontentamento no seio dos automobilistas”, referiu
Ibraimo.
Fernando Chuva considera ser importante que a edilidade pense nas instituições que não têm locais específicos para
parquear as viaturas dos funcionários,
sendo que para esses casos é importante
que sejam sensibilizados para estacionarem da melhor forma possível, de modo a
não mancharem a imagem da urbe.
O presidente da Associação dos
Transportadores Rodoviários de Nampula
(ASTRA), em Nampula, Luís Vasconcelos,
defende um esclarecimento sobre os propósitos da taxa de estacionamento para
que os munícipes não estejam alheios ao
que está a acontecer.
Vasconcelos sugere o envolvimento
dos estivadores no processo de cobrança
da taxa para fazer com que não haja barulho e que os locais de estacionamento
estejam devidamente identificados.

es
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MUNÍCIPES que falaram ao nosso
Jornal, no âmbito da melhoria das
vias de acesso no centro urbano de
Nampula, reconheceram o empenho do executivo, mas recomendam que há ainda muito por fazer

C

an

Munícipes reconhecem

OS munícipes que residem
nas zonas suburbanas da
cidade de Nampula dizem
que estão a ser excluídos
do processo de melhoria
da transitabilidade e exigem que a edilidade crie
um equilíbrio nos projectos em curso.
Abula
dos
Santos,
munícipe residente na
zona da Muahala- Expansão, reconheceu uma
grande evolução do estado
das estradas no centro urbano, afirmando que ainda
não se pode bater palmas,
porque existe muito por
fazer, sobretudo no que diz
respeito ao melhoramento
das vias de acesso para o
interior.
“A cidade não é apenas
o centro urbano. A maior
parte da população reside
nos bairros suburbanos,
alguns dos quais em expansão. Por isso, deve-se
equilibrar as intervenções.
A situação nos bairros é
degradante. Veja que muitos têm de deixar as suas
viaturas longe das residências, devido ao estado
crítico das estradas”, disse
Abula.
Falou das chuvas que

Ac

O subúrbio reclama

Melhora transitabilidade

continuam a cair um pouco
por toda cidade de Nampula e que deixam a nu o
estado crítico de algumas
vias de acesso nos bairros,
situação agravada, muitas
vezes, pelos montes de lixo
depositado em pleno eixo

da via.
“Temos algumas estradas com sérios problemas
e que precisam de ser intervencionadas para melhorar a transitabilidade”,
frisou Santos.
A estrada principal que

dá acesso ao bairro de Namiteka, nos arredores da
cidade, apresenta também
sérios problemas de transitabilidade, devendo, por
consequência, estar sujeita
a uma rápida intervenção.
Já
Mariana
Vasco,

munícipe residente no
bairro de Namutequeliua,
enalteceu o esforço que
está a ser feito pelo Conselho Municipal local, na
componente de melhoramento de estradas em alguns bairro da cidade.
Acrescenta que se o edil
de Nampula decidiu cumprir as promessas do seu
manifesto eleitoral, deve
incluir os bairros suburbanos.
“Antes tinha estradas
com muitos buracos, mas
com o trabalho que está a
ser feito nos últimos dias
a situação melhorou. Não
deve esquecer os bairros”,
disse Vasco.
Abido Andaruce, outro
morador de Muhala, apelou ao município e engenheiros das obras para ser
célere e cumprir na íntegra os prazos estabelecidos para execução de todas
obras de reabilitação e melhoramento das estradas
da cidade.
A morosidade e o não
cumprimento dos prazos
de execução das obras,
conforme disse, cria descontentamento no seio dos
munícipes.
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Respostas do Governo
entre aplausos
e insatisfação
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Esperam-se bons resultados
sobre salários mínimos

le

Porta-voz da bancada do MDM, Fernando Bismarque

Te

AS RESPOSTAS dadas pelo
Governo são reveladoras de
um desconhecimento total

da realidade vivida em Cabo
Delgado, segundo defendeu a
bancada do MDM.

Este grupo parlamentar
sustenta que não faz sentido
que, quase um mês depois dos
ataques de Palma, o Governo
seja incapaz de apresentar o
número real de mortos, feridos
e desaparecidos.
Segundo o porta-voz do
MDM, Fernando Bismarque,
o impacto social e económico
dos ataques será sentido nas
próximas gerações, pois são
famílias completamente destruídas.
Em relação aos montantes
envolvidos na contratação de
três empresas para a luta contra os terroristas, o MDM diz
que é papel do Governo prestar contas à Assembleia da República, pois o assunto não é e
nem deve ser nenhum segredo
do Estado.

Bismarque afirmou que
o Parlamento é o órgão que
aprovou o Orçamento do Estado e, no âmbito das competências constitucionais e
regimentais de fiscalização da
acção governativa, deve ser
informado sobre o que foi feito.
“O sector da Defesa e Segurança deve ser escrutinado
porque em tempos de guerra
as elites usam este ramo para
o seu enriquecimento ilícito. Por isso, muitas vezes as
guerras são prolongadas deliberadamente para alimentar
interesses obscuros”, disse
Bismarque, manifestando insatisfação da sua bancada com
as respostas do Governo, pois
considera ter ignorado as suas
perguntas.

PUBLICIDADE

Porta-voz da bancada da Frelimo, Feliz Sílvia

rios”, disse.
Outra questão destacada pela Frelimo tem a ver
com as infra-estruturas, pois

es
se

dades trazidas pela Covid-19.
O país está a crescer economicamente e acho que há
condições para rever os salá-
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acredita que estas contribuem para o desenvolvimento económico e, segundo
Sílvia, apesar das adversidades impostas pelos eventos
naturais, o Governo tem-se
esforçado para reabilitar as
estradas destruídas e prover
novas vias de acesso às zonas
de produção.
O parlamentar mencionou ainda que o sector pesqueiro está a desenvolver,
pois, para além de melhorar a
renda das famílias que praticam esta actividade, também
contribui para boa saúde dos
cidadãos.
“Nós estamos satisfeitos. Tal como nos habituou,
o Governo deu respostas às
questões colocadas e outros
aspectos que julgou pertinente partilhar com os moçambicanos”, afirmou.

Ac

A FRELIMO saúda a retoma das negociações para
a fixação de novos salários
mínimos agendada para Junho próximo e espera bons
resultados, por forma a responder às necessidades dos
cidadãos.
O porta-voz da bancada
da Frelimo, Feliz Sílvia, disse
acreditar que para a retoma
da discussão sobre os salários
mínimos o Governo e parceiros avaliaram todos os pressupostos macro-económicos, uma vez que antes não
era conveniente se avançar
para a sua revisão enquanto
não houvesse segurança de
sustentabilidade das empresas.
“Avaliados os indicadores
macro-económicos e sociais
viu-se que o país está no bom
caminho, apesar das adversi-

ov

ção e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namashulua.
Os titulares dos Recursos
Minerais e Energia, Max Tonela; Economia e Finanças,
Adriano Maleiane; Administração Estatal e Função Pública, Ana Comoana; Mar, Águas
Interiores e Pescas, Augusta
Maíta; Justiça, Assuntos Cons-

e/
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vam desapontamento.
Pela delicadeza das questões
apresentadas, para além do Primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, estiveram para
responder às perguntas dos deputados os ministros das Obras
Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos, João Machatine; Saúde, Armindo Tiago; e da Educa-

Porta-voz da bancada da Renamo, Arnaldo Chalaua

Desconhecimento da realidade

.m

O

GOVERNO esteve ontem na Assembleia da
República, pelo segundo dia consecutivo, para responder
às perguntas de insistência das
bancadas parlamentares, tendo
a Frelimo saído satisfeita com
os esclarecimentos, enquanto
a Renamo e o MDM manifesta-

titucionais e Religiosos, Helena
Kida; e da Agricultura, Celso
Correia, também participaram
na sessão.
Para a Frelimo, o Governo
respondeu cabalmente a todas
as questões sobre o grau de assistência às vítimas dos ataques
armados, entre outras pertinentes, afirmando que o Executivo foi sábio ao ter levado
para o conhecimento da plenária outras matérias não solicitadas pelas bancadas.
Já a Renamo, que insistiu na
questão do ponto de situação
das estratégias adoptadas para
o combate à pobreza, desenvolvimento agrário e das infra-estruturas por não se sentir satisfeita com as respostas,
considera que o Governo não
deu esclarecimentos exigidos
pelos moçambicanos.
O Movimento Democrático de Moçambique (MDM)
mostrou-se insatisfeito, pois a
questão dos montantes envolvidos na contratação de três
empresas para combater os terroristas foi, na sua óptica, ignorada pelo Governo.

tras linhas, não está inscrito
no Orçamento do Estado.
Chalaua entende que este
devia ser inscrito para o Plano Económico e Social e ser
aprovado na Assembleia da
República e defende a existência de um pacote específico para o SUSTENTA para
que fique claro sobre os movimentos feitos no investimento.
“Durante esses dois dias
não sentimos o Governo a
vir com alguma responsabilidade para esclarecer, com
números e respectiva localização das acções, pois não
podemos falar de forma aleatória e dizer como convém os
projectos de futuro”, disse
Chalaua, deplorando, mais
uma vez, as condições precárias nas escolas.

A BANCADA parlamentar da
Renamo julga que o Governo perdeu a oportunidade
de ser sincero para consigo mesmo, trazendo a real
situação de Moçambique
e perspectivar o amanhã,
rumo ao desenvolvimento
do país.
O porta-voz da bancada,
Arnaldo Chalaua, explicou
que o desenvolvimento é
feito do ponto de vista progressista e optimismo de que
as acções de hoje servem para
as actuais e futuras gerações.
Dentre várias inquietações, a Renamo insistiu na
questão do programa SUSTENTA, pois entende que,
apesar de o projecto comportar cinco áreas importantes
destacando-se o combate à
pobreza, desemprego e ou-

:t

As três bancadas dividem-se na apreciação das respostas do Governo

Faltou sinceridade

TEMENDO ACTIVIDADES TERRORISTAS NO NIASSA

Líderes comunitários
preocupados com circulação
de desconhecidos
LÍDERES comunitários do distrito de Lichinga, no Niassa, manifestaram recentemente a sua inquietação face à entrada
e circulação de pessoas desconhecidas e,
nalguns casos, vistas a frequentar determinadas mesquitas que tendem a proliferar naquela parcela do país.
A inquietação surge do facto de grande parte destes locais de culto estarem a
ser construídos à revelia das autoridades.
Os líderes alertam que tal facto pode ser
prenúncio da criação de células terroristas, tal como aconteceu em Cabo Delgado.
Justificam a preocupação alegando que os terroristas que protagonizam
ataques armados contra civis e militares
naquela província vizinha, há cerca de
quatro anos, terem usado a mesma estratégia para se infiltrarem nas comunidades
e estabelecerem as suas bases criminosas.
Acrescentaram que se verifica o surgimento de indivíduos estranhos que se
intitulam professantes da religião islâmica, onde, sem qualquer autorização

prévia das autoridades governamentais
locais, estão a erguer mesquitas de forma suspeita. Essa actuação que causa
muita desconfiança e estranheza no seio
da liderança comunitária de Lichinga foi
apresentada ao secretário de Estado na
província do Niassa, Dinis Vilanculos,
durante a visita de trabalho que efectuou
semana passada ao distrito.
Mateus Chaibo, líder comunitário do
posto administrativo de Lussanhando,
disse que os muçulmanos sempre foram
coesos e não se justifica o surgimento de
pessoas da mesma fé que queiram expandir mesquitas enquanto as existentes
clamam por reabilitação, devido ao seu
estado avançado de degradação.
“Estamos com dúvidas quanto ao aumento do número de supostos religiosos
que constroem uma mesquita próximo
da outra. Pior ainda é que não os conhecemos e nem apresentam documentos
passados pelas autoridades competentes
que lhes autorizam a implantar quaisquer
infra-estruturas. O cenário que vivemos

inquieta e faz antever situações graves
num futuro próximo”, disse o líder.
Por seu turno, o régulo Imede Mussa
disse ser necessário redobrar a vigilância nas comunidades, envolvendo pessoas influentes, com vista a desmantelar
os indivíduos que tentam usar a religião
para levar a cabo as suas acções de desestabilização. O secretário de Estado no
Niassa congratulou a dedicação dos líderes comunitários, especialmente pelo
seu trabalho de vigilância e denúncia da
existência de pessoas estranhas e de conduta duvidosa nos respectivos territórios.
Prometeu tomar as devidas medidas para
esclarecer o facto junto das autoridades
administrativas e religiosas.
Lembrou que Niassa faz fronteira com
as repúblicas do Malawi e da Tanzânia,
facto que requer o envolvimento de todos
na vigilância e monitoria do movimento
de pessoas na região, com vista a assegurar que redes criminosas não se instalem
ou criem instabilidade no seio da população.

CONCURSO PÚBLICO
Agility Logistics Lda é uma empresa comercial de direito moçambicano, com sede em Maputo e sucursais na cidades de Xai-Xai, Beira,
Nampula e Pemba. Agility Logistics Lda fornece serviços de logística a nível global e está presente em mais do que 100 países. Uma
de nossas divisões é “Ciências da Vida”, onde nos concentramos na
logística de materiais e bens hospitalares.
Em Moçambique, existe um Plano Estratégico de Logística Farmacêutica (PELF) implementado pelo governo moçambicano. Este
plano foi conceituado e implementado para melhorar a cadeia de
abastecimento de medicamentos e materiais cirúrgicos no país.
Neste contexto, a Agility Logistics em colaboração com VillageReach (Last Mile Supply Chain Program), assumiu a responsabilidade e está distribuindo medicamentos dos depósitos provinciais de
Nampula, Gaza, Maputo Província e Cabo Delgado à todas as unidades sanitárias das mesmas províncias numa base mensal.
No entanto, a Agility Logistics pretende contratar empresas de
transporte que possam fazer este trabalho com qualidade e integridade para a Cidade de Maputo.
Para obtenção de mais detalhes, poderá enviar o para o email:
LSprocurementMZ@agility.com , até o dia 26 de Abril de 2021, e
envio de propostas até o dia 30 de Abril de 2021.
3878
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Conselho de Estado
encoraja FDS
a intensificarem acções
contra terroristas

PUBLICIDADE

Anúncio de Vaga
O Fundo das Nações Unidas para População - UNFPA, é uma agência internacional de
desenvolvimento que trabalha em prol de um mundo onde cada gravidez é desejada, cada
parto é seguro e o potencial de cada jovem é realizado. O UNFPA solicita candidaturas de
cidadãos moçambicanos qualificados e experientes para a seguinte vaga:
Posto # e título:
Posto nº 36257: Associado de Finanças, GS6
Numero de Vagas:
1 (uma)
Tipo de contrato:
Fixed Term Appointment
Local de Trabalho:
Maputo, Mozambique
Duração:
1 ano renovável
Prazo de Candidatura:
Submissão de candidaturas até dia 29 de Abril de 2021
Link para Aplicação:
https://erecruit.partneragencies.org/psc/UNDPP1HRE/
EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB_
DTL&Action=A&JobOpeningId=36257&SiteId=1&PostingSeq=1
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Qualificações e Experiência: Ensino médio completo. Diploma universitário de primeiro
nível em Contabilidade, Finanças, Gestão de Negócios ou disciplina semelhante é desejável.
Mínimo de seis (6) anos de experiência relevante em finanças, administração ou gestão do
escritório; Experiência comprovada e histórico na gestão e implementação bem-sucedida
de políticas, processos e sistemas financeiros em organizações de desenvolvimento a
nível nacional ou internacional; Proficiência em aplicativos actuais do Microsoft Office
(especialmente Microsoft Excel e Word); Experiência no uso de sistema ERP (por exemplo,
PeopleSoft, Oracle, SAP) ou aplicativos computadorizados semelhantes; Capacidade de
escrever de forma clara e concisa; Experiência de trabalho com organizações da ONU é
desejável. Fluência em Inglês e Português.
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Para mais informações relacionadas com os termos de referência, os interessados podem
tê-las através do link acima.
V Reunião do Conselho de Estado
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Secretariado da SADC
prepara relatório
sobre Cabo Delgado

Da esquerda para a direita, os presidentes Chakwera, do Malawi; Masisi, do Botswana; Nyusi, de Moçambique; Ramaphosa, da
RAS; Mnangagwa, do Zimbabwe; e o representante da Tanzania, Ali Mwinyi, voltarão a reunir-se em Maputo brevemente

O SECRETARIADO da Comunidade de Desenvolvimento
da África Austral (SADC) vai
elaborar um relatório sobre a
dimensão da ameaça terrorista em Cabo Delgado e o apoio
necessário para ajudar o país.
O documento é elaborado
depois de uma comissão técnica da organização ter efectuado uma visita à província
de Cabo Delgado, onde ocorrem ataques terroristas desde
2017.
Segundo
informações
prestadas pelo Primeiro-

-Ministro, Carlos Agostinho
do Rosário, à plenária da Assembleia da República, o terrorismo já provocou cerca de
723 mil deslocados internos,
o correspondente a 157 mil famílias, das quais 140 mil estão
acomodadas em vários distritos da província de Cabo Delgado e 17 mil nas províncias de
Nampula, Zambézia, Niassa,
Manica, Sofala e Inhambane.
Um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação a que o “Notícias” teve acesso refere que o

relatório da comissão técnica
deverá ser submetido à consideração do Comité Ministerial
da SADC e apresentado na Cimeira da troika do órgão, incluindo Moçambique.
Estes organismos deverão, segundo o documento,
reunir brevemente, na cidade
de Maputo, para avaliar o tipo
de apoio necessário para ajudar Moçambique a resolver o
problema do terrorismo, uma
ameaça para toda a região austral.
“O apoio da SADC deve ser

gr

am

Como se candidatar: As aplicações/candidaturas devem ser submetidas através dos links.
Não há nenhuma cobrança de taxa de candidatura, processamento ou de outra natureza. O
UNFPA não solicita ou procura obter informações dos candidatos quanto ao seu estado de
HIV ou SIDA e não discrimina com base na situação de HIV e SIDA.

le

plementadas.
Reiterou, entretanto, a necessidade da população continuar a observar as medidas de
protecção individual e condenou comportamentos irresponsáveis que põem em causa
o esforço colectivo visando a
contenção da pandemia.
O Conselho de Estado saudou o Governo pelo sucesso
alcançado no processo de vacinação em curso e apelou aos
moçambicanos a aderirem ao
processo, factor preponderante para o controlo da pandemia no nosso país.

UNFPA, Fundo das Nações Unidas para População
Rua Orlando Mendes, nº 213, Bairro Sommerschield II, P.O. Box 4595
Maputo, Mozambique

4017

no

quência das acções terroristas.
O Conselho apreciou as
acções em curso de reforço da
capacidade das instituições do
Estado para o combate eficaz
ao terrorismo e a assistência
à população deslocada, de
modo a amenizar o seu sofrimento, bem como garantir o
retorno seguro aos locais de
origem.
Sobre a Covid-19, o Conselho de Estado manifestou
satisfação pela redução de
novos casos, internamentos
e óbitos, como resultado das
medidas que vêm sendo im-

Anúncio de Vagas

al

e ordem públicas e a situação
epidemiológica da Covid-19.
De acordo com o comunicado enviado à nossa Redação,
o órgão felicitou as Forças de
Defesa e Segurança pela bravura na resposta aos ataques
à vila-sede de Palma, que
culminou com a expulsão dos
terroristas daquele território.
Por outro lado, o Conselho
condenou
veementemente
os ataques bárbaros contra os
cidadãos nacionais e estrangeiros, e endereçou sentidas
condolências às famílias das
vítimas perecidas em conse-

an

O

CONSELHO de Estado exortou as Forças
de Defesa e Seguranca a intensificarem
as acções de combate contra os terroristas que
têm estado a promover ataques criminosos na província
de Cabo Delgado, com vista a
proteger a população local e
seus bens.
A V Reunião do Conselho
de Estado foi dirigida ontem,
em Maputo, pelo Preisdente
da República, Filipe Nyusi, e
teve como pontos de agenda a
defesa da soberania, segurança

visto como uma acção complementar aos esforços internos em curso, no quadro da
solidariedade, irmandade e
amizade na qual se alicerçam
as relações entre os povos e os
países da região da África Austral”, refere a nota.
Ainda neste comunicado,
o MINEC indica que a ajuda
do órgão da SADC e de outros
parceiros internacionais não
substituirá os esforços do Governo e das Forças de Defesa e
Segurança.
Este posicionamento já foi
manifestado pelo Presidente
da República, Filipe Nyusi, no
seu pronunciamento à nação
no dia 7 de Abril, consagrado à
mulher moçambicana.
Na ocasião, o Chefe do Estado disse que “os que chegarem de fora não virão para
nos substituir. Virão para nos
apoiar. Não se trata de orgulho vazio, mas sentido de soberania. Trata-se de saber que
nenhuma guerra é vencida se
não for claro, desde o início, o
que deve ser feito pelo próprio
país e o que deve ser feito pelos
aliados”.
Os grupos terroristas atacam a província de Cabo Delgado desde Outubro de 2017. O
mais recente ataque ocorreu a
24 de Março à vila-sede do distrito de Palma, onde estão em
curso multimilionários projectos de gás.

O Fundo das Nações Unidas para População - UNFPA, é uma agência internacional de desenvolvimento que trabalha em
prol de um mundo onde cada gravidez é desejada, cada parto é seguro e o potencial de cada jovem é realizado. O UNFPA
solícita candidaturas de cidadãos moçambicanos qualificados e experientes para as seguintes vagas:
Posto # e título:

Posto nº 36684: Especialista de Programa para Área de Saúde
Sexual e Reprodutiva para o Adolescente – SB5
Numero de Vagas:
1 (uma)
Tipo de contrato:
Service Contract
Local de Trabalho:
Pemba - Cabo Delgado
Duração:
1 ano renovável
Prazo de Candidatura:
Submissão de candidaturas até dia 23 de Abril de 2021
Link para Aplicação:
https://erecruit.partneragencies.org/psc/UNDPP1HRE/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_
CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB_DTL&Action=A&JobOpeningId=36684&SiteId=1&PostingSeq=1
Qualificações e Experiência: Mestrado em Saúde Pública, Demografia, Gênero, Ciências Sociais ou outras disciplinas
relacionadas; Experiência mínima de sete (7) anos nas áreas substantivas, preferencialmente em Saúde Sexual e
Reprodutiva para Adolescentes e Gênero em instituições públicas, ONGs e / ou internacionais; Conhecimento e
compreensão da gestão de projectos, planeamento, relatórios, monitoramento e coordenação, especialmente na ONU.
Conhecimentos do mecanismo de desenvolvimento de programas dos programas nacionais das Nações Unidas e
familiaridade com os programas e políticas do UNFPA; Excelente comunicação oral e escrita em inglês e português;
Proficiência nos aplicativos de software de escritório mais recentes, incluindo gerenciamento de sistema (s) de
informação; Habilidade de TI para se familiarizar com ERP (Atlas), SPSS, PeopleSoft ou outro sistema integrado baseado
na web.
Posto nº 36688: Analista de Programa para Violência Baseada em
Gênero – SB4
Numero de Vagas:
1 (uma)
Tipo de contrato:
Service Contract
Local de Trabalho:
Pemba – Cabo Delgado
Duração:
1 ano renovável
Prazo de Candidatura:
Submissão de candidaturas até dia 23 de Abril de 2021
Posto # e título:

Link para Aplicação:
https://erecruit.partneragencies.org/psc/UNDPP1HRE/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_
CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB_DTL&Action=A&JobOpeningId=36688&SiteId=1&PostingSeq=1
Qualificações e Experiência: Licenciatura em Ciências Sociais, Estudos de Gênero e / ou outro campo relacionado das
ciências sociais; Experiência profissional mínima de cinco (5) anos, preferencialmente em mobilização comunitária,
ONG ou setor privado; Experiência com funções administrativas do programa será uma vantagem adicional. Fluência
em português fala e escrita. Conhecimento prático de inglês e outro idioma local também é necessário.
Para mais informações relacionadas com os termos de referência, os interessados podem tê-las através dos links acima
exposto para cada vaga.
Como se candidatar: As aplicações/candidaturas devem ser submetidas através dos links. Não há nenhuma cobrança
de taxa de candidatura, processamento ou de outra natureza. O UNFPA não solicita ou procura obter informações dos
candidatos quanto ao seu estado de HIV ou SIDA e não discrimina com base na situação de HIV e SIDA.
UNFPA, Fundo das Nações Unidas para População
Rua Orlando Mendes, nº 213, Bairro Sommerschield II, P.O. Box 4595
Maputo, Mozambique

4017
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MUNICIPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL
ADMINISTRAҪÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 13

CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO
PELOURO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE MERCADOS E FEIRAS
ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO DE PEIXE

A Administração do Distrito Municipal KaMpfumu – Unidade Gestora Executora das
Aquisições convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para
participação no concurso abaixo indicado:

COMUNICADO

Nº de Concurso

Objecto

Modalidade de
concurso

Data e hora de
entrega final

1

90L000141/CC/
ADMKaMpfumu/11/2021

Aquisição de
baterias, macaco
hidráulico e chave
de roda

Concurso Por
Cotações

28/4/2021
14.00 horas

na

l

A Administração do Mercado de Peixe comunica
aos vendedores, utentes e ao público em geral que
no dia 28 de Abril de 2021, o Mercado de Peixe
estará encerrado, para dar lugar a realização de
trabalhos de Fumigação, Desratização, Desinfecção
e Limpeza Geral, e voltará estar aberto ao público,
no dia seguinte, dia 29 de Abril de 2021.
Pelos transtornos, apresenta as mais sinceras
desculpas.

N.º
Ordem

ov

oj

or

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso na UGEA da Administração, a partir do dia 22 de Abril de
2021.
2. OS DOCUMENTOS DO CONCURSO POR COTAÇÕES SÃO GRÁTIS.

e/
N

3. O período de validade das propostas será de 60 dias, a contar da data-final da sua
entrega.

:t

.m

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

am

5. O endereço acima indicado é Av. Eduardo Mondlane, n.º 511, esquina com Av. Tomás Nduda.

gr

Maputo, Abril de 2021

Te

le

A Directora Adjunta
Mercado de Peixe, Av. Marginal nº 7660, Bairro Polana Caniço “B”, Distrito Municipal KaMaxakeni, Maputo- Moçambique

A Vereadora
(Ilegível)
3967

Ac
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3967

Maputo, Abril de 2021
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e/
N

ov

oj

or

na

l

Proteja quem é
mais importante
para si

Proteja o seu futuro e o da sua família com um seguro
que proporciona uma quantia global em caso de morte
ou invalidez do tomador do seguro.

Adira já ao Seguro de Vida Classic Life.
Isso é Africanicidade. Isso é Absa.
absa.co.mz
Esta apólice é emitida pela Global Alliance Seguros, SA. 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.

4037
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Convocatória
Assembleia Geral Ordinária
CONSELHO MUNICIPAL

Nos termos e para efeitos do disposto nos Artigos 17.º e 24.º dos Estatutos da CCIMOSA
– Câmara de Comércio e Indústria Moçambique/África do Sul, são convocados todos
os membros para a Assembleia Geral Ordinária, a ter lugar no próximo dia 26 de Abril
de 2021, no Salão da Câmara de Comércio de Moçambique, sito na Rua Mateus Sansão
Muthemba, número 452, Rés-do-Chão, pelas 16.00 horas, para deliberar sobre a seguinte
ordem de trabalhos:
1. Apresentação e aprovação do Relatório de Actividades e Contas do Exercício findo
em Dezembro de 2020;

PELOURO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
LISTA DOS SORTEADOS DO CONCURSO VIRTUAL “TXUNA SAÚDEˮ

CATEGORIA DE VÍDEOS-2021

2. Eleição do novo corpo directivo para o triénio de 2021/2024;

1. CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ATÉ 17 ANOS)

3. Diversos;

Feminino
Class.
Nome
Idade
1
Thandiwe Xirindza
12
2
Nanda Felicidade
14
3
Wamina Picardo
1
4
Ludmila Governo
16

Maputo, aos 21 de Abril 2021
O Presidente da Mesa de Assembleia Geral
Afritool (Pty) Lda
(António Dengo Muhau)
4664

Cidade
Maputo
Maputo
Matola
Matola

4. A partir dos 56 anos

e/
N

gr

Cidade
Maputo

Nome
Domingos Hilário
Afonso Massunga
Cassimo Cabir

Cidade
Zambézia
Nampula
Maputo
Maputo

Masculino
Idade
Cidade
37
Cabo Delgado
36
Matola
42
Matola

Masculino
Nome
Idade
Diamantino Simbine
60
Abdil Juma
56
Jossias Dias
69

Cidade
Maputo
Maputo
Maputo

CATEGORIA FOTOS

no

1. CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ATÉ 17 ANOS)

Nome
Luwaya Ribeiro

al

Class

an

1

C

o
no
ss

4608

Cidade
Maputo
Maputo
Maputo
Matola
Maputo

le

1
2
3

Nome
Carolina Oliveira

Feminino
Idade
64

Te

Class

.m

1
2
3
4
5

Nome
Helfa Tina Gune
Arcenia Muianga
Lucia Sugaúque
Florida Naene
Berdanede Reis

:t

Manifestação de Interesse

Feminino
Idade
41
43
48
40
41

am

Class

ov

3. ADULTOS (36 AOS 55 ANOS)

l

Cidade
Maputo
Maputo
Maputo
Maputo

na

Nome
Carla Chaúque
Ana Faz Bem
Antonieta Cossa
Cecilia Rodjola

Masculino
Nome
Idade
Filipe Anjos
32
Lourenço Marrupo
24
Abdul Bila
22
Celso Hilario
22

or

Feminino
Idade
25
21
35
28

oj

ANÚNCIO

Obrigado.

Cidade
Maputo
Maputo
Maputo

2. JOVENS ( 18 AOS 35 ANOS)

Class
1
2
3
4

A Grindrod, uma empresa localizada em Maputo Moçambique convida todas as empresas elegíveis a
manifestarem o seu interesse em prestar serviços
de limpeza e jardinagem na GML e MCTL no Porto
de Maputo e TCM no Porto da Matola.
As empresas interessadas devem enviar os seus
endereços electrónicos para o seguinte email:
(procurement@grindrod.co.mz), até às 15H30
(hora local) do dia 28 de Abril de 2021.
Os documentos do concurso e informações
adicionais serão enviados posteriormente nos
emails recebidos.
Os candidatos podem obter informação adicional
através dos números: +258 84 312 9555/84 321
5040.

Nome
Jose Arlindo
Hugo Falcão
Yuri Falcão

Masculino
Idade
16
10
8

FEMININO
Idade
12

MASCULINO
Nome
Idade

Cidade
Maputo

Cidade

2. JOVENS (DOS 18 AOS 35 ANOS)

Class
1
2

Feminino
Nome
Idade
Maravilia Tauzene
35

Cidade
Matola

Masculino
Nome
Idade
Clésio Fambai
20
Jeremias Manjeobara
33
Arsenio Zucula
35

Cidade
C. Maputo
C. Maputo
C. Maputo

3.ADULTOS (DOS 36 AOS 55 ANOS)

es
se

Class
1
2

ANÚNCIO

Feminino
Nome
Idade
Alice de Abreu
41
Lina Manhica
41

Nome

Masculino
Idade

Cidade

Nome
Eduardo Zaqueu
Roberto Salomão

Masculino
Idade
58
58

Cidade
Matola
Maputo

Cidade
Matola
Maputo

Ac

4. A PARTIR DOS 56 ANOS

Manifestação de Interesse

Class

A Grindrod, uma empresa localizada em Maputo Moçambique convida todas as empresas elegíveis a
manifestarem o seu interesse em prestar serviços
de manutenção de edifícios e instalações na GML e
MCTL no Porto de Maputo e TCM no Porto da Matola.
As empresas interessadas devem enviar os seus
endereços electrónicos para o seguinte email:
(procurement@grindrod.co.mz), até às 15H30 (hora
local) do dia 27 de Abril de 2021.
Os documentos do concurso e informações adicionais
serão enviados posteriormente nos emails recebidos.
Os candidatos podem obter informação adicional
através dos números: +258 84 312 9555/84 321
5040.

Nome

Cidade

1
2

LISTA DOS SORTEADOS DO CONCURSO VIRTUAL “SALTO À CORDAˮ

CATEGORIA DE VÍDEOS-2021
1. CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ATÉ 17 ANOS)

Class.
Nome
1
Lunah
2
Tina
3
Preciosa

Feminino
Idade
10
8
12

Cidade
Matola
Beira
Maputo

Jhonatan
Lorino
Adriano

Masculino
Idade
9
7
12

Cidade
Beira
Maputo
Maputo

Zeft
Henriques

Masculino
Idade
19
27

Cidade
Maputo
Maputo

Masculino
Idade

Cidade

Nome

2. JOVENS (DOS 18 AOS 35 ANOS)

Class
1
2

Nome

Feminino
Idade

Cidade

Nome

3. ADULTOS (DOS 36 AOS 55 ANOS)

Class

Obrigado.

Feminino
Idade

1

Nome
Danila

Feminino
Idade
42

Cidade
Matola

Nome

4608

Maputo, Abril de 2021
4014
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MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL, AMBIENTE E URBANIZAÇÃO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 8

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Conselho Municipal de Maputo convida todas empresas elegíveis, nacionais, interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas seladas para os concursos constantes do quadro abaixo:

Concurso

Data, hora e local de
concentração para visita

Objecto do Concurso

Alvará

Data, hora e local de abertura
das propostas

Garantia

Fornecimento e manutenção de extintores de segurança contra
incêndios nos edifícios da DMIU

N/A

Dia: 3/5/2021
Entrega: 10.00 horas

N/A

Concurso Limitado no OM-12/CMM/
DMIU/G/21

Aquisição de material de limpeza e higiene para DMIU e GADU

N/A

Dia: 10/5/2021
Entrega: 9.00 horas
Abertura: 9.15 horas

N/A

Concurso Por Cotações no OM-13/
CMM/VOTAU/G/21

Aquisição de material de consumo para copa e cozinha para DMAS,
DMIU e DMOTC – Lote I, Lote II e Lote III, respectivamente

N/A

Concurso Limitado no OM-25/CMM/
DMIU/G/21

Aquisição de equipamento de poda para DMIU

N/A

na
or
oj

:t

.m

Visita de carácter obrigatório no
dia 28 de Abril de 2021.
Local de concentração na Praça
25 de Junho, pelas 9.00 horas,na
Av. Samora Machel, em frente ao
Portão do Porto de Maputo

am

le

Aquisição de pneus e baterias para DMAS

ov

e/
N

N/A

Te

Concurso Limitado no OM-32/CMM/
DMAS/G/21

N/A

gr

Concurso Por Cotações n.º OM-27/ Aquisição de ferramentas e instrumentos de trabalho para Sector de
CMM/DMAS/G/21
Pneus para DMAS
o
Concurso Por Cotações n OM-28/ Aquisição de Material de Ferragem para o Melhoramento do Sistema
CMM/DMAS/G/21
de Abastecimento de Água Potável para DMAS
Prestação de Serviços de Manutenção de Rotina e Arborização dos
Jardins:
Lote I - Praça 20 de Setembro;
o
Lote II - Praça Filipe Samuel Magaia;
Concurso Limitado n OM-29/CMM/
DMIU/S/21
Lote III - Praça 21 de Outubro;
Lote IV - Praça 25 de Junho; e
Lote V - Praça de São Roque
o
Concurso Por Cotações n OM-31/
Aquisição de material para soldadura para DMAS
CMM/DMAS/G/21

l

Concurso Por Cotações no OM-16/
CMM/DMIU/GS/21

N/A
N/A
N/A

Concurso Limitado no OM-34/CMM/
Aquisição de material de limpeza para Bairro Mais Limpo para DMAS
DMAS/G/21

N/A

an

al

no

Concurso Limitado no OM-33/CMM/
Fornecimento de material de consumo de escritório para DMAS
DMAS/G/21

Prestação de serviços de manutenção e reparação de equipamento
informático

Concurso Limitado OM-38/CMM/
DMAS/S/21

Prestação de serviços de manutenção e reparação de aparelhos de arcondicionado para DMAS

Concurso Por Cotações OM-39/CMM/
DMOTC/G/21

Aquisição de material de higienização no âmbito da pandemia para
DMOTC

no
ss

o

C

Concurso Limitado no OM-36/CMM/
DMAS/S/21

N/A

Dia: 3/5/2021
Entrega: 10.00 horas

Dia: 10/5/2021
Entrega: 9.45 horas
Abertura: 10.00 horas
Dia: 3/5/2021
Entrega: 10.00 horas
Dia: 3/5/2021
Entrega: 10.00 horas
Dia: 10/5/2021
Entrega: 10.30 horas
Abertura: 10.45 horas

Dia: 3/5/2021
Entrega: 10.00 horas
Dia: 10/5/2021
Entrega: 11.30 horas
Abertura: 11.45 horas
Dia: 11/5/2021
Entrega: 9.00 horas
Abertura: 9.15 horas
Dia: 11/5/2021
Entrega: 9.45 horas
Abertura: 10.00 horas
Dia: 11/5/2021
Entrega: 11.00 horas
Abertura: 11.15 horas
Dia: 12/5/2021
Entrega: 9.00 horas
Abertura: 9.15 horas

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Dia: 3/5/2021
Entrega: 10.00 horas

N/A

Aquisição de material para consumo informático

N/A

Dia: 12/5/2021
Entrega: 9.50 horas
Abertura: 10.05 horas

N/A

Contratação de serviços de confecção e colocação de placas de
identificação de vias públicas municipais e números de polícia

N/A

Concurso de Pequena Dimensão no
OM-43/CMM/DMOTC/S/21

Contratação de serviços de manutenção preventiva e assistência
correctiva dos geradores eléctricos da DMOTC

N/A

Concurso Por Cotações OM-44/CMM/
DMAS/G/21

Aquisição de material de ferragem para melhoria de viaturas e do
edifício da DMAS

N/A

Concurso Limitado no OM-40/CMM/
DMAS/G/21

Ac

Concurso Limitado n.º OM-41/CMM/
DMOTC/GS/21

es
se

N/A

Dia: 12/5/2021
Entrega: 10.55 horas
Abertura: 12.10 horas
Dia: 12/5/2021
Entrega: 12.50 horas
Abertura: 13.05 horas
Dia: 3/5/2021
Entrega: 10.00 horas

N/A

N/A

N/A

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os Documentos dos Concursos no Jardim Tunduru, sita na Av. Samora Machel, n.º 565, Bairro Central, no horário das 8.00 até às 15.00
horas, a partir do dia 26/4/2021.
4. Para os Concursos por Lotes, os concorrentes são livres de participar/concorrer para um ou mais lotes.
5. Os documentos de concursos poderão ser adquiridos mediante o pagamento não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), para cada e, o pagamento deverá ser feito por meio de depósito directo para o Conselho
Municipal de Maputo (CMM), em Meticais nos seguintes números de contas: 0001056100000000611-94 ou 10842091310089 BANCO MILLENIUM BIM, NIB 00030110804209131000859 -STANDARD BANK e posterior
levantamento do respectivo recibo no Sector de Receita, sita na Av. 24 de Julho, nº 1449, Direcção Municipal de Ordenamento Territorial e Construção. De salientar que para os Concursos por Cotações os Documentos dos
Concursos são adquiridos sem nenhum custo.
6. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
7. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo-limite
serão rejeitadas.
8. Endereço:
Conselho Municipal de Maputo
Pelouro de Ordenamento Territorial, Ambiente e Urbanização
Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA 8
Av. Samora Machel, n.º 565, Bairro Central, Jardim Tunduru, Telefone +258 843018891
Unidos e Coesos Vamos Txunar Maputo
Av. Samora Machel nº 565, Jardim Tunduru, Bairro Central, Telefone/Celular + 258 843018891
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

ANÚNCIO

ANÚNCIO

O Venerando Juiz-Conselheiro do Tribunal Administrativo faz saber que correm éditos de 30
(trinta) dias, contados a partir da data da sua
publicação, notificando o Sr. ALBERTO AMÉRICO MACAMO, responsável pela Conta de Gerência da Direcção Provincial do Trabalho de Gaza,
no Exercício Económico de 2009 e apelante nos
Autos do Recurso de Apelação n.ᵒ 146/2019P, interposto contra o Acórdão n.˚ 13/2016, da
II Subsecção - III Secção, para comparecer, querendo, no Cartório do Plenário deste Tribunal,

onde será notificado de todo o conteúdo do douto despacho neles proferidos.----------------------E para constar se lavrou o presente anúncio, para
efeitos de publicação no lugar designado por lei--

O Venerando Juiz-Conselheiro do Tribunal
Administrativo faz saber que correm éditos de
30 (trinta) dias, contados a partir da data da
sua publicação, notificando o representante da
Empresa TRANSMAP, LIMITADA, Sociedade
Comercial por Quotas de Responsabilidade
Limitada, com sede nesta Cidade de Maputo,
na Rua Paulino Santos Gil, esquina com a Rua
da ONU, apelante nos Autos do Recurso de
Apelação n.º 108/2017-P, interposto contra
o Acórdão n.º 43/2017, da I Secção deste
Tribunal, para comparecer, no Cartório do
Plenário deste Tribunal, onde será notificada

Maputo, aos 21 de Abril de 2021
A Secretária Judicial
Flávia Angelina Chitachi Mapatse
Verifiquei
Juiz-Conselheiro Relator
Dr. David Zefanias Sibambo

Maputo, aos 21 de Abril de 2021
A Secretária Judicial
Flávia Angelina Chitachi Mapatse
Verifiquei
Juiz-Conselheiro Relator
Dr. João Varimelo
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de todo o conteúdo do douto despacho neles
proferido.-----------------------------------E, para constar se lavrou o presente Anúncio
para efeitos de publicação no lugar designado
por lei.------------------

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
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ANÚNCIO
de todo o conteúdo do douto despacho neles
proferidos.---------------------------------------------E para constar se lavrou o presente anúncio para
efeitos de publicação no lugar designado por lei.-
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O Venerando Juiz-Conselheiro do Tribunal
Administrativo faz saber que correm éditos de
30 (trinta) dias, contados a partir da data da sua
publicação, notificando o CAFÉ-BAR TORRES
VERMELHAS, com último domicílio na Av.
Mártires de Mueda, n.º 518, R/C, Cidade de Maputo,
através de seu Proprietário-Gerente, Senhor.
Valentin Gueorguiev Petkov, recorrente nos
Autos de Recurso Contencioso n.º 27/2013P, para comparecer, querendo, no Cartório do
Plenário deste Tribunal, onde será notificado

le

Te

O Venerando Juiz-Conselheiro do Tribunal E, para constar se lavrou o presente Anúncio
Administrativo, faz saber que correm éditos de para efeitos de publicação, no lugar designado
30 (trinta) dias, contados a partir da data da sua por lei----------------------------------------------------publicação, notificando as senhoras: DEULADEU
MARIA PINTO DE AZEVEDO e ANA AMÉLIA
Maputo, aos 21 de Abril de 2020
JAMISSE ANTÓNIO, responsáveis pela Conta de
A Secretária Judicial
Gerência do Centro de Promoção de AgriculturaFlávia Angelina Chitachi Mapatse
Delegação de Nampula, no Exercício Económico
de 2011, apelantes nos Autos do Recurso de
Verifiquei
Apelação n˚ 77/2017-P, interposto contra o
Acórdão n.˚ 50/2016, proferido pela Segunda
Subsecção da Terceira Secção deste Tribunal,
Juiz Conselheiro Relator
onde serão notificadas de todo o conteúdo
Dr. José Maurício Manteiga
do douto despacho neles proferido.-----------

e/
N

ANÚNCIO

Maputo, aos 21 de Janeiro de 2021
A Secretária Judicial
Flávia Angelina Chitachi Mapatse
Verifiquei
Juiz-Conselheiro Relator
Dr. Rufino Nombora
4011
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA
CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE
MAPUTO

Está Conforme
Maputo, aos 19 de Abril de 2021
O Conservador e Notário
Técnico
(Ilegível)
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HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR
ÓBITO DE FRANCISCO ESTÊVAM
BECHARDAS

REPÚBLIA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE MAPAI
HOSPITAL DISTRITAL DE MAPAI
Unidade Gestora Executora das Aquisições -UGEA

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR
ÓBITO DE XAVIER PAIS DA SILVA
FUMO

ANÚNCIO DE CONCURSOS

es
se

1. O Hospital Distrital de Mapai, convida pessoas singulares, micro e pequenas e médias empresas interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo mencionados.
Objeto de Contratação

N° do Concurso
CL/01/HDM/
UGEA/2021

CPD/01/HDM/
UGEA/2021

CPD/02/HDM/
UGEA/2021

Modalidade de Contratação

Data e hora da
Data e Hora da
Data e Hora do anúncio
entrega de propostas abertura de propostas
do posicionamento

Concurso Limitado

29/04/2021
08:00 Horas

29/04/2021
09:00 Horas

07/05/2021
09:00 Horas

Fornecimento de Material de Higiene e
Limpeza

Concurso de pequena Dimensão

Lote1: Fornecimento de Material
consumível de escritório

Concurso de pequena Dimensão

Lote2: Fornecimento de consumíveis de
informática

Concurso de pequena Dimensão

Lote3: Fornecimento de Material
Duradouro de Escritório

Concurso de pequena Dimensão

29/04/2021
08:00 Horas
29/04/2021
08:00 Horas
29/04/2021
08:00 Horas
29/04/2021
14:00 Horas
29/04/2021
08:00 Horas
29/04/2021
08:00 Horas
29/04/2021
08:00 Horas
29/04/2021
08:00 Horas
29/04/2021
08:00 Horas

29/04/2021
10:30 Horas
29/04/2021
12:00 Horas
30/04/2021
08:00 Horas
29/04/2021
14:00 Horas
30/04/2021
14:00 Horas
30/04/2021
12:00 Horas
30/04/2021
14:00 Horas
03/05/2021
10:00 Horas
03/05/2021
12:00 Horas

07/05/2021
09:00 Horas
07/05/2021
09:00 Horas
07/05/2021
09:00 Horas
07/05/2021
09:00 Horas
07/05/2021
09:00 Horas
07/05/2021
09:00 Horas
07/05/2021
09:00 Horas
07/05/2021
09:00 Horas
07/05/2021
09:00 Horas

Fornecimento de Géneros Alimentícios

Ac

Certifico,
para
efeitos
de
publicação, que por escritura
pública de vinte de Janeiro de
dois mil e vinte e um, lavrada
de folhas oitenta e nove verso a
folhas noventa verso, do livro de
notas para escrituras diversas
número duzentos e setenta e nove,
traço “C”, deste Quarto Cartório
Notarial de Maputo, 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 ESTÊVAM
BECHARDAS, de setenta e oito
anos de idade, natural de Xinavane,
de nacionalidade moçambicana,
casado com Francisca Palmira
Fernandes, sob o regime de
comunhão geral de bens, com a
última residência no Bairro da
Matola “A”, Matola - cidade, Maputo,
sem ter deixado testamento ou
qualquer outra disposição de sua
última vontade.
Mais certifico pela operada
escritura que deixou como meeira
sua esposa Francisca Palmira
Fernandes, viúva, natural de
Inhambane, de nacionalidade
moçambicana,
residente
em
Maputo, e como únicos e universais
herdeiros da quota disponível de
todos seus bens, sua esposa acima
melhor identificada e seus filhos:
Ercílio da Conceição Fernandes
Bechardas, casado com Teresa
Cuinica Beque Bachardas, natural
de Magude, de nacionalidade
moçambicana e residente em
Maputo, Lavínia Maria Fernandes
Bechardas, solteira, maior, natural
de Mutarara de nacionalidade
moçambicana e residente em
Maputo, Margarida Fernandes
Bechardas, divorciada, natural
e residente em Maputo e Elsa
Fernandes Bechardas, solteira,
maior, natural e residente em
Maputo, todos de nacionalidade
moçambicana.
Que não deixou outras pessoas que
por lei com eles possam concorrer
à sucessão da herança e que dela
fazem parte bens móveis e imóveis.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO
ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA
1.º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

CPD/03/HDM/
UGEA/2021

Fornecimento de Material Odontológico, Concurso de pequena Dimensão
Hospitalar, Laboratorial e Químico

CPD/04/HDM/
UGEA/2021

Fornecimento de material de
Manutenção de imóveis

Concurso de pequena Dimensão

CPD/05/HDM/
UGEA/2021

Prestação de serviços de manutenção e
reparação de viaturas

Concurso de pequena Dimensão

CPD/06/HDM/
UGEA/2021

Prestação de serviços de Manutenção e
reparação de imóveis

Concurso de pequena Dimensão

CPD/07/HDM/
UGEA/2021

Prestação de serviços de Manutenção e Concurso de pequena Dimensão
reparação de equipamentos informático

Validade das
propostas
90 dias
90 dias
90 dias
90 dias
90 dias
90 dias
90 dias
90 dias
90 dias
90 dias

2.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los na Secretaria deste, da 2ª a 6ª feira das
7:30H as 15:30H, ao preço não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais) para o Concurso Limitado, depositada na conta nº364293007 Millenium Bim do Hospital Distrital de Mapai, comprovado pela apresentação do correspondente talão de depósito.

3.

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, até às datas e horas indicados na tabela e serão abertas em sessão pública, na presença dos concorrentes
que desejarem.

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 5/2016, de 8 de Março.

Endereço: Hospital Distrital de Mapai, Bairro 4 de Outubro, Telefone:+258 869000950; Província de Gaza, Distrito de Mapai
Mapai , Abril de 2021
O Director do Hospital

Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de dezanove de Janeiro de dois mil e vinte e um, lavrada
de folhas vinte e sete e seguintes, do
livro de notas para escrituras diversas,
número 723-A, deste Primeiro Cartório Notarial de Maputo, perante mim
SARA MATEUS COSSA, Conservadora
e Notária Superior em exercício no
referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros
por óbito de XAVIER PAÍS DA SILVA
FUMO, natural de Lourenço Marques,
falecido no dia vinte de Maio de dois
mil e dezanove, no Hospital Central de
Maputo, casado que era com a senhora
Elizabeth Chirindza sob o regime de
separação de bens, filho de César País
da Silva Fumo e de Teresa Bebana, com
última residência habitual na cidade
da Matola, que não deixou testamento
nem qualquer outra disposição de sua
última vontade, e sucedem-lhe como
únicos e universais herdeiros de todos
seus bens móveis e imóveis, seus filhos:
Belmira Otília Glória da Silva Fumo,
natural de Lourenço Marques, casada
com o senhor Olívio Dinis Nhaca, Tereza Pepita Xavier da Silva Fumo,
natural de Lourenço Marques, casada
com o senhor Abdul Ansha Omar Raja,
Lázaro Estevão Xavier da Silva, já falecido representado pelos seus filhos
Xavier Lázaro Fumo, solteiro, natural
de Maputo, César Xavier Fumo, solteiro, natural de Maputo, Jéssica Arline
da Glória Lisboa Fumo, solteira, natural de Maputo, Edmilson Akim Lázaro da Silva Fumo, natural de Maputo,
solteiro, Francelina Vanina Lázaro da
Silva Fumo, solteira, natural de Maputo, Felisberto César Xavier da Silva
Fumo, já falecido, representado pelos
seus filhos Elisa Vânia Fumo, natural
de Maputo, solteira, Elsa Felisberto
Fumo, solteira, natural de Maputo,
Glória Felisberto Fumo, natural de
Maputo, solteira, Margarida Eugénia
Xavier da Silva Fumo, solteira, natural
de Lourenço Marques, Noémia Carla
da Silva Fumo, natural de Lourenço
Marques, solteira, Raquel Eugénio Xavier da Silva Fumo, já falecida, Julieta
Cármen Xavier da Silva Fumo, natural
de Lourenço Marques, Elizabete Josefa da Silva Fumo, solteira, natural
de Lourenço Marques, Isabel Ester
da Silva Fumo, natural de Lourenço
Marques, casada com Justin Lawrence Cauran, Beatriz Manuel da Silva
Fumo, solteira, natural da Matola e
Xavier Nilton País da Silva Fumo, natural de Maputo, casado com Jackeline
Ferreira de Carvalho, todos residentes
na cidade de Maputo. Que não existem
outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com
eles possam concorrer na sucessão à
herança do referido XAVIER PAÍS DA
SILVA FUMO.
Está conforme
Maputo, aos 19 de Abril de 2021
A Notária
(Ilegível)

Sousa Carlos Tivane
/Médico da Clínica geral da 1ª/
63
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República de Moçambique
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL
----- ----Instituto Nacional de Acção Social, IP
DELEGAÇÃO DE MARÁVIA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
13.ª Secção Comercial

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO

ANÚNCIO DE CONCURSOS

Pela Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal Judicial
da Cidade de Maputo correm éditos de vinte dias, contados da
segunda e última publicação deste anúncio, citando os credores
desconhecidos da executada FERRAGEM CARLITOS, EI, com a
sede no Bairro Bunhiça, Q. 3, Casa n.º 684, cidade da Matola, para
no prazo de dez dias, posterior àquele dos éditos reclamarem,
querendo, o pagamento do seu crédito pelo produto do bem
penhorado sobre que tenham garantia real, designadamente:

1. A Delegação Distrital do Instituto Nacional de Acção Social de Marávia, torna público que estão abertos concursos para fornecimento
de bens e prestação de serviços, a luz do Decreto nº5/2016, de 8 de Março, sob contrato a ser assinado.
2. Nestes termos convida aos interessados e candidatos elegíveis a apresentarem propostas em cartas fechadas para as seguintes
indicações:

Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob
o n.º 532442, a fls. 50, do livro B/85, e inscrito sob o n.º 84453,
a fls. 15 verso do Livro G/123, a favor de Moisés Luís Guambe, e
foi constituída uma hipoteca a favor do exequente inscrita sob o
n.º 80382, a fls. 53 verso do Livro C/102, nos Autos de Execução
Ordinária n.º 19/2020-B, movidos pelo exequente FNB
Moçambique, SA.

Designação

01/UGEA/INAS, IP – MRV/2021
02/UGEA/INAS, IP – MRV/2021
03/UGEA/INAS, IP – MRV20/21
04/UGEA/INAS, IP – MRV/2021
05/UGEA/INAS, IP – MRV/2021
06/UGEA/INAS, IP – MRV/2021
07/UGEA/INAS, IP – MRV/2021
08/UGEA/INAS, IP – MRV/2021
09/UGEA/INAS, IP – MRV/2021

Fornecimento de géneros alimentícios -Macanga
Fornecimento de géneros alimentícios-Zumbu
Fornecimento de géneros alimentícios- Marávia
Fornecimento de géneros alimentícios-Chifunde
Fornecimento de produtos lácteos
Fornecimento de combustíveis e lubrificantes
Aluguer de viaturas
Manutenção e reparação de viaturas
Manut. e repar. de equipamento informático

l

Público
Público
Público
Público
Publico
Limitado
Limitado
Limitado
Limitado

Nº do Concurso

na

Modalidade

Data de
entrega
8/5/2021
8/5/2021
8/5/2021
8/5/2021
8/5/2021
8/5/2021
8/5/2021
8/5/2021
8/5/2021

Data de Abertura
8/5/2021 às 8.00
8/5/2021 às 9.00
8/5/2021 às 9.30
8/5/2021 às 10.00
8/5/2021 às 10.30
8/5/2021 às 12.30
8/5/2021 às 13.00
8/5/2021 às 13.30
8/5/2021 às 14.00

oj

or

3. Os interessados poderão obter mais informações e consultar os documentos dos concursos ou adquirí-los na Delegação do INAS Marávia, durante as horas normais de expediente, mediante o pagamento de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos meticais), não
reembolsáveis.
4. O período de validade das propostas será de 30 (trinta) dias, a contar da data limite da sua entrega, no endereço abaixo:
Endereço:
Delegação do INAS, IP - Marávia/ UGEA
Estrada Bene/Fíngoè
Marávia, aos 8 de Abril de 2021
O Delegado

ov

Maputo, aos 27 de Julho de 2020

e/
N

A Escrivã de Direito
Luísa Missão Timba Malhuza
Verifiquei:
A Juíza de Direito
Maria da Luz

.m

Aníbal Carlos Agostinho
181
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(Técnico Superior N1)
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ORGULHO DE BEM SERVIR

no

Unidade Gestora Executora das Aquisições-UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSO

ANÚNCIO DE CONCURSOS

CONCURSO DE PEQUENA DIMENSÃO NR.01/PD/BAÚ/UGEA/TETE/2021

an

al

CONCURSO LIMITADO NRS.01, 02, 03, 04/CL/BAÚ/UGEA/TETE/2021

no
ss

o

C

1. O Balcão de Atendimento Único de Tete, convida pessoas singulares, micro, pequena e
médias empresas inscritas no Cadrasto Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores
de Bens e Prestadores de Serviços ao Estado, a apresentarem propostas fechadas ou seladas,
para manutenção e reparação de aparelhos de ar condicionados, com identificação completa do
concorrente e do objecto de concurso, no seu exterior.
2. Estão dispensados os documentos de qualificação, referentes a qualificação jurídica e económico
- financeira.

Ac

es
se

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de
concurso ou adquirí-los no endereço abaixo, pela importância não reembolsável de 750,00MT
(setecentos e cinquenta meticais), nas horas normais de expediente.
Balcão de Atendimento Único de Tete
Avenida Eduardo Mondlane nrº 513
Telefone nrº +258-843311917
Cidade de Tete
4. O prazo de validade das propostas será de noventa (90) dias.
5. As propostas deverão ser entregues no endereço acima referenciado nas horas previstas na
tabela que se segue, e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço e no mesmo dia, na
presença de concorrentes que desejarem comparecer.
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.
Concurso nrº

Objecto

Modalidade

01/PD/BAÚ/
UGEA/TETE/21

Manutenção e
reparação de
aparelhos de ar
condicionados.

Concurso
de Pequena
Dimensão

Data prevista
para a entrega
das propostas

Data de
abertura das
propostas

Garantia
Provisória
(MT)

9.30 minutos do
9.00 horas do dia
dia
Não aplicável
5/5/2021
5/5/2021

1. O Balcão de Atendimento Único de Tete, convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias
empresas inscritas no Cadrasto Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e
Prestadores de Serviços ao Estado, a apresentarem propostas fechadas ou seladas para aquisição de
material de consumo para escritório, aquisição de material de consumo para informática, reparação
e manutenção de viatura e, fornecimento de combustível e lubrificantes.
2. São exigidos os documentos de qualificação, os referentes a qualificação jurídica e económicofinanceira.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso
ou adquirí-los no endereço abaixo, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais),
nas horas normais de expediente.
Balcão de Atendimento Único de Tete
Avenida Eduardo Mondlane nrº 513
Telefone nrº +258-843311917
Cidade de Tete
4. O prazo de validade das propostas será de noventa (90) dias.
5. As propostas deverão ser entregues no endereço acima referenciado nas horas previstas na tabela
que se segue, em função de cada concurso e, serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço
e no mesmo dia, na presença de concorrentes que desejarem comparecer.
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.
Concurso nrº

Objecto

Modalidade

Data prevista
Data de abertura
para a entrega das
das propostas
propostas

01/LT/BAÚ/
UGEA/TETE/21

Aquisição de material
de consumo para
escritório.

Concurso de
Limitado

10.00 horas do dia
6/5/2021

10.15 horas do dia
6/5/2021

Não
aplicável

02/LT/BAÚ/
UGEA/TETE/21

Aquisiçaõ de material
de consumo de
informática.

Concurso de
Limitado

10.40 horas do dia
6/5/2021

10.55 horas do dia
6/5/2021

Não
aplicável

03/LT/BAÚ/
UGEA/TETE/21

Reparação e
manutenção de
viaturas.
Fornecimento
de combustível e
lubrificantes.

Concurso de
Limitado

11.30 horas do dia
6/5/2021

11.45 horas do dia
6/5/2021

Não
aplicável

Concurso de
Limitado

13.00 horas do dia
6/5/2021

13.15 horas do dia
6/5/2021

Não
aplicável

04/LT/BAÚ/
UGEA/TETE/21

O Director Executivo do BAÚ

Garantia
Provisória
(MT)

O Director Executivo do BAÚ
Domingos Superior Macajo
(Técnico Superior N1)

Domingos Superior Macajo
(Técnico Superior N1)
Governo da Província de Tete - BAÚ
Av./Eduardo Mondlane -Tete
Tel. + 252 24164
Fax: + 252 24164
Email: infonegocios@gov.mz
Portal: www.mic.gov.mz/www.balcaounico.gov.mz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO
ORGULHO DE BEM SERVIR
Unidade Gestora Executora das Aquisições-UGEA

le

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO

FACILITAR
MELHORAR
PROMOVER
182

Governo da Província de Tete - BAÚ
Av./Eduardo Mondlane -Tete
Tel. + 252 24164
Fax: + 252 24164
Email: infonegocios@gov.mz
Portal: www.mic.gov.mz/www.balcaounico.gov.mz

FACILITAR
MELHORAR
PROMOVER
182
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de trinta (30) dias, citando os executados Minerva, Limitada, com última sede conhecida na Av.
25 de Setembro, nº 1521/1531, cruzamento com a Av. Samora
Machel, nesta cidade, na pessoa dos seus representantes legais
Muhamade Hanifo Muhadice Abdul Carimo e Tomásio Jerónimo Chane, residentes nesta cidade, ora ausentes em parte
incerta deste país, Ricardo Jorge Carvalho Moreira e Yamba
Coelho Bion Moreira, ambos com última residência conhecida
na Av. 24 de Julho, nº 25, Bairro da Polana-Cimento, nesta cidade de Maputo, ora ausentes em parte incerta deste país, para
no prazo de dez (10) dias, que começa a correr depois de fin-

do o dos éditos, tudo a contar da data da segunda e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, pagar ao exequente
First Capital Bank, S.A., a quantia de 50 964 004,85MT (cinquenta milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, quatro
meticais e oitenta e cinco centavos), em dívida nos presentes
Autos de Execução Ordinária nº 112/2020-N, que por esta
Secção lhes move o referido exequente ou, no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais
que acrescer ou deduzirem a oposição que tiverem, nos termos
do artigo 811º, nº 1, 812º e seguintes do Código do Processo
Civil, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus termos do artigo 836º/1,

a) do mesmo diploma legal, conforme tudo melhor consta da
petição inicial, cujo duplicado se encontra à disposição nesta
Secção, onde poderão solicitá-lo em qualquer dia útil dentro das
horas normais de expediente.
Maputo, aos 30 de Março de 2021
A Ajudante de Escrivão de Direito
Felismina Jemisse Ubisse
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme

l

4663

na

IGREJA MINISTÉRIO PENTECOSTAL REVELAÇÃO DIVINA

or

CONVOCATÓRIA

e/
N

ov

oj

Nos termos das competências que me são atribuídas, pelo artigo 15, dos estatutos
da IGREJA convoco a assembleia geral extraordinária a ter lugar no dia 24 de Abril
de 2021, pelas 10.00 horas na sede da igreja, sita no Bairro do Infulene “A”, Avenida
Acordos de Lusaka, Q.25, Posto Administrativo da Machava, província de Maputo, com
a seguinte agenda de trabalho:
1- Leitura da acta da assembleia anterior;

.m

2- Apreciação do ponto de situação da implementação das deliberações
anteriores;

:t

3- Apreciação e deliberação sobre o relatório e contas do exercício económico de
2020 bem como o parecer do conselho fiscal;

am

4- Apreciação e deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados;
5- Eleição dos membros do conselho fiscal;

Te

le

Pede deferimento
Maputo, aos 21 de Abril de 2021
O Bispo
Roberto Malate

gr

6- Apreciação e deliberação sobre quaisquer outros assuntos de interesse para
a igreja.

C
o

no
ss

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL
Departamento de Aquisições

an

al

no

4033

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Concurso n° 62A000141/QP/0003/2021

es
se

1. O Ministério do Género, Criança e Acção Social pretende contratar
o serviço de Auditoria dos fundos do Projecto Agência Catalã de
Cooperação e Desenvolvimento que compreende o período de
01/01/2018 a 30/12/2020.

Ac

2. Para o efeito são convidadas empresas elegíveis de Auditoria
Externa a manifestarem o seu interesse em prestar este serviço de
Consultoria.
3. As empresas interessadas devem fornecer documentos de
qualificação e informações sobre a capacidade para executar os
serviços descritos acima (por meio de folhetos, brochuras, descrição
de tarefas semelhantes, experiência em contexto de mercado
semelhante, disponibilidade de habilidades apropriadas.
4. A empresa de auditoria deve ser membro da OCAM-Ordem dos
Contabilistas e Auditores de Moçambique.
5. Deve comprovar possuir sólida experiência em auditoria/verificação
de projectos financiados por fundos de doadores internacionais e
possuir experiência de trabalho na análise de finanças públicas.
6. As empresas de consultoria interessadas podem obter os Termos
de Referência no endereço abaixo, durante os dias úteis, das 7:30 às
15:30h, no edifício do Ministério do Género, Criança e Acção Social,
sito na Av. Ahmed Sekou Touré n° 908, 3° andar, porta n° 408.
7. As manifestações de interesse devem ser entregues até às 15:00H
do dia 06 de Maio de 2021, no endereço acima descrito.
8. A contratação será regida pelo Regulamento de Contratação de
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de
Março, utilizando a Modalidade de Selecção Baseada na Qualidade
e no Preço.
Maputo, Abril de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)
4044
3686
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DA EDUCAÇÃO

ANÚNCIO

ANÚNCIO

CONCURSO PÚBLICO

CONCURSO PÚBLICO

CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 ESCOLAS PRIMÁRIAS 01
ESCOLA SECUNDÁRIA NA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 SANITÁRIOS PARA
ESCOLAS PRIMÁRIAS, 01 SANITÁRIO PARA ESCOLA SECUNDÁRIA NA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

1. O Ministério da Educação recebeu Financiamento de Parceiros Externos de Cooperação e pretende
aplicar parte destes fundos na implementação do programa de construção acelerada para cobrir
pagamento elegível no Contrato de Empreitada de Obras para Construção de Escolas Primárias e
Secundária na província da Zambézia.

1. O Ministério da Educação recebeu Financiamento de Parceiros Externos de Cooperação e pretende
aplicar parte destes fundos na implementação do programa de construção acelerada para cobrir
pagamento elegível no Contrato de Empreitada de Obras para Construção de Sanitários para Escolas Primárias e Secundárias na província da Zambézia.

2. A Direcção Provincial da Educação da Zambézia, convida potenciais concorrentes elegíveis com alvará
mínimo de 3ª classe para concurso nº 1 á 10 e da 5º classe para concurso nº 11, a apresentarem
propostas seladas para a Empreitada de Construção de 8 Escolas Primárias e 01 Escola Secundária,
segundo a tabela abaixo:

2. A Direcção Provincial da Educação da Zambézia, convida potenciais concorrentes elegíveis com alvará
mínimo de 3ª classe para concurso nº 18 á 28, a apresentarem propostas seladas para a Empreitada de Construção de 10 Sanitários para Escolas Primárias e 01 Sanitário para Escola Secundária,
segundo a tabela abaixo:

Escolas Primárias

Escolas Primárias

Nome da Escola

na

Observação

Nº do Concurso

or

Distrito

Objectos a
Construir

Distrito

Nome da Escola

Escola Primária do 1º e 2º
Grau 7 de Abril, loc-sede

5

1

04/DPEZ/RAQUIUCEE/FASE/2021

Quelimane

Escola Primária do 1º e 2º
Grau 7 Marrongane

5

1

05/DPEZ/RAQUIUCEE/FASE/2021

Milange

Escola Primária do 1º e 2º
Grau de Chinconduire

5

1

06/DPEZ/RAQUIUCEE/FASE/2021

Mocubela

Escola Primária do 1º e 2º
Grau de Muitucula

5

1

07/DPEZ/RAQUIUCEE/FASE/2021

Molumbo

EPC Molumbo-sede

5

1

08/DPEZ/RAQUIUCEE/FASE/2021

Mopeia

Escola Primária do 1º e 2º
Grau de Magamba

5

09/DPEZ/RAQUIEscola Primária do 1º e 2º
Morrumbala
UCEE/FASE/2021
Grau Filipe J. Nyusi

5

1

10/DPEZ/RAQUIUCEE/FASE/2021

5

1

Mulevala

Escola Primária do 1º e 2º
Grau de Mersa

Escola Secundária

11/DPEZ/RAQUIUCEE/FASE/2021

Ile

ESG do Ile

10

-

Sísmica III e Ciclónica I
(pacote 4, 210 km/h

20/DPEZ/RAQUIUCEE/FASE/2021

-

Sismica I e Ciclonica II
(pacote 2, 180km/h)

21/DPEZ/RAQUI- Maganja da
UCEE/FASE/2021
Costa

-

Sísmica I e Ciclónico II
(pacote 2, 180 km/h)

22/DPEZ/RAQUIUCEE/FASE/2021

-

Sísmica III e Ciclónico I
(pacote4, 210km/h)

-

Sísmica I e Ciclónica II
(pacote 2, 180km/h

Chinde

Escola Primária do 1º e 2º Grau
de Murrimba

1

Sísmica II e Ciclónica I
(pacote 4,210 km/h

Gilé

Escola Primária do 1º e 2º Grau
7 de Abril, loc-sede

1

Sísmica III e Ciclónica I
(pacote 4, 210 km/h

1

Sísmica III e Ciclónica I
(pacote 4, 210km/h

EPC do Nante
Escola Primária do 1º e 2º Grau
de Chinconduire

1

Sísmica I e Ciclónico II
(pacote 2, 180 km/h)

23/DPEZ/RAQUIUCEE/FASE/2021

Mocubela

Escola Primária do 1º e 2º Grau
de Muitucula

1

Sísmica III e Ciclónico I
(pacote4, 210km/h)

24/DPEZ/RAQUIUCEE/FASE/2021

Molumbo

EPC Molumbo-sede

1

Sísmica I e Ciclónica II
(pacote 2, 180km/h

-

Sísmica II Ciclónico II
(pacote 4, 210km/h)

25/DPEZ/RAQUIUCEE/FASE/2021

Mopeia

Escola Primária do 1º e 2º Grau
de Magamba

1

Sísmica II Ciclónico II
(pacote 4, 210km/h)

-

Sísmica I e Ciclónico II
(pacote 2, 180km/h)

Escola Primária do 1º e 2º Grau
26/DPEZ/RAQUIMorrumbala
UCEE/FASE/2021
Filipe J. Nyusi

1

Sísmica I e Ciclónico II
(pacote 2, 180km/h)

Sísmica III e Ciclónica I
(pacote 4, 210km/h)

27/DPEZ/RAQUIUCEE/FASE/2021

1

Sísmica III e Ciclónica I
(pacote 4, 210km/h)

-

o

Admt B. Mult. Uso Sanitário
1

1

Sísmica II e Ciclonic I
(pacote 4, 210 km/h

Milange

Objectos a Construir

no
ss

Nº do Concurso

Nome da
Distrito
Escola
Salas

19/DPEZ/RAQUIUCEE/FASE/2021

Escola Primária do 1º e 2º Grau
de Nhacatiua

e/
N

Gilé

Sísmica II e Ciclónica I
(pacote 4,210 km/h

.m

03/DPEZ/RAQUIUCEE/FASE/2021

-

Luabo

:t

1

am

5

gr

Escola Primária do 1º e 2º
Grau de Murrimba

le

Chinde

18/DPEZ/RAQUIUCEE/FASE/2021

Te

02/DPEZ/RAQUIUCEE/FASE/2021

-

Sísmica II e Ciclonic I
(pacote 4, 210 km/h

no

1

al

5

an

Escola Primária do 1º e 2º
Grau de Nhacatiua

Mulevala

Escola Primária do 1º e 2º Grau
de Mersa

Escola Secundária

C

Luabo

1

-

Observação

Sanitários

ov

Salas Admtr
01/DPEZ/RAQUIUCEE/FASE/2021

Objectos a
Construir

oj

Nº do Concurso

l

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DA EDUCAÇÃO

Nº do Concurso

Observação
Sísmica III e Ciclónica
I (pacote 4,210km/h)

es
se

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Está aberto para todos os concorrentes elegíveis.

Ac

4. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter informações adicionais e consultar documentos
do concurso, no endereço abaixo, nos dias úteis durante as horas normais de expediente.
5. Os documentos dos concursos, poderão ser adquiridos pelos interessados no endereço abaixo a partir do dia 3 de Maio de 2021, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 3.000,00MT
(três mil meticais), em numerário, por cada concurso.
6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, até às 9.00 horas do dia 21 de de Julho de
2021 e devem ser acompanhadas de Caução Provisória com validade de 120 (cento e vinte) dias,
em Garantia Bancária ou Cheque Visado no valor de 100.000,00MT (cem mil meticais) para
as escolas primária, 280.000,00MT (duzentos e oitenta mil meticais) para a Escola Secundária.
7. A visita aos locais das obras será efectuada no dia 21 de Maio de 2021, sendo o local de concentração
no Serviço Distrital de Educação Juventude e Tecnologia dos referidos distritos, pelas 10.00 horas.
8. Será realizada uma Reunião Pré-Concurso no dia 23 de Junho de 2021, pelas 10.00 horas no Ginásio
do IFP de Quelimane, para esclarecimento sobre as novas modalidades de gestão dos contratos de
obras, no âmbito deste Programa.
9. O anúncio do posicionamento dos concorrentes estará previsto para o dia de 26 de Julho de 2021.

28/DPEZ/RAQUIUCEE/FASE/2021

Distrito
Ile

Nome da
Escola
ESG do Ile

Objectos a Construir
Sanitário
1

Observação
Sísmica III e Ciclónica I
(pacote 4,210km/h)

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Está aberto para todos os concorrentes elegíveis.
4. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter informações adicionais e consultar documentos
do concurso, no endereço abaixo, nos dias úteis durante as horas normais de expediente.
5. Os documentos dos concursos poderão ser adquiridos pelos interessados no endereço abaixo a partir do dia 3 de Maio de 2021, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 3.000,00MT
(três mil meticais), em numerário, por cada concurso.
6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, até às 9.00 horas do dia 21 de de Julho de
2021 e devem ser acompanhadas de Caução Provisória com validade de 120 (cento e vinte) dias,
em Garantia Bancária ou Cheque Visado no valor de 60.000,00MT (sessenta mil meticais)
para ambas escolas.
7. A visita aos locais das obras será efectuada no dia 21 de Maio de 2021, sendo o local de concentração no Serviço Distrital de Educação Juventude e Tecnologia dos referidos distritos, pelas 10.00
horas.
8. Será realizada uma Reunião Pré-Concurso no dia 23 de Junho de 2021, pelas 10.00 horas no Ginásio
do IFP de Quelimane, para esclarecimento sobre as novas modalidades de gestão dos contratos de
obras, no âmbito deste Programa.
9. O anúncio do posicionamento dos concorrentes estará previsto para o dia de 26 de Julho de 2021.

10. As propostas entregues depois do prazo acima mencionado, não serão aceites. A abertura das propostas será às 10.00 horas do dia 24 de Julho de 2021 no endereço abaixo, na presença dos concorrentes ou seus representantes que desejarem participar.
10. Aos concorrentes que têm litígios com a Educação, estão devidamente proibidos a fazerem parte do mesmo concurso.
11. Uma equipa multisectorial durante o percurso da avaliação, deslocar-se-á para estaleiros
e escritórios das empresas que estiverem a concorrer.
12. Não será permitido um técnico responsável, responder por mais de uma obra.

10. As propostas entregues depois do prazo acima mencionado, não serão aceites. A abertura das propostas será às 10.00 horas do dia 24 de Julho de 2021 no endereço abaixo, na presença dos concorrentes ou seus representantes que desejarem participar.
Endereço:
10. Ao Concorrentes que tem litígios com a Educação, estão devidamente proibidos a
fazerem parte do mesmo concurso.
11. Uma equipe multisetorial durante o percurso da avaliação, deslocar-se-ão para
estaleiros e escritórios das empresas que estiverem a concorrer.
12. Não será permitido um técnico responsável, responder por mais de uma obra.

O DIRECTOR PROVINCIAL
Joaquim Casal Oficial
(Especialista de Educação)
71

O DIRECTOR PROVINCIAL
Joaquim Casal Oficial
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Policy Brief # 01
15 de Março de 2021

Economia Política na Gestão de 20% e 2.75% de Receitas Provenientes de Exploração de Recursos
Naturais (Florestal e Mineira), canalizadas para algumas comunidades em Niassa, Nampula e Zambézia



A elaboração de uma legislação ou documento normativo
abrangente que define os mecanismos de governação e gestão,
quer dos 20% e 2.75%, num quadro de transparência, prestação
de contras e responsabilização se apresentam urgentes para que
o Estado e os cidadãos colham dividendos dos recursos naturais
em Moçambique.

l

na

or

oj

ov

e/
N

.m

:t

Melhorar a coordenação e colaboração entre o SPA e o Serviço
Distrital de Actividades Económicas (SDAE) na partilha de toda
informação relevante sobre licenciamento e exploração florestal,
gestão dos 20% incluindo informação sobre a proveniência dos
valores, beneficiários por comunidade e sua publicitação a nível
local;



Os SPA devem melhorar a capacidade institucional de apoio as
comunidades no âmbito da criação, revitalização e funcionamento
dos Comités de Gestão de Recursos Naturais (CGRN) para
Fundo de Desenvolvimento Comunitário com contas bancárias
institucionais;



Os SPA em coordenação com outras instituições públicas
incluindo organizações da sociedade civil devem capacitar as
comunidades em matérias de governação comunitária e gestão
comunitária de recursos naturais, planos de negócios para
fortalecer as atividades produtivas locais, geradoras de emprego
e renda no âmbito da aplicação dos 20% e 2.75%;



O Ministério da Economia e Finanças (MEF) deve apresentar
e partilhar publicamente a metodologia que usa para definir o
critério de devolução de receitas do imposto de produção mineira
com as comunidades. Seria recomendável consignar parte das
receitas provenientes do imposto de produção mineira às todas
as comunidades e não somente para aquelas comunidades onde
ocorre a exploração mineira decorrente da tributação do imposto
correspondente;



A Direção Nacional do Tesouro deve disponibilizar em Janeiro de
cada ano e de forma transparente, os recursos financeiros para
implementação dos projetos das comunidades no âmbito dos
20% e 2,75%;



O MEF deve emitir uma directiva governamental para que as
comunidades sejam os gestores de facto das parcela que lhes é
atribuída proveniente do imposto de produção mineira, como
acontece no sector de florestas, através da abertura de contas
bancárias em nome das comunidades, para onde o valor passa a
ser canalizado e os governos distritais podem ficar com alguma
percentagem, no âmbito da governação descentralizada para
assegurar a provisão de serviços básicos e serem responsáveis
pela assistência técnica as comunidades na gestão dos fundos;



O MEF em coordenação com o Ministério dos Recursos Minerais
e Energia (MIREM) deve aprovar um Diploma Ministerial ou
documento normativo e abrangente que explica porque as
comunidades residentes nas áreas onde se localizam os projetos
mineiros tem direito a uma percentagem de receitas do imposto
de produção. O documento deve apresentar, entre outros
elementos, o objetivo político e critério de alocação da alocação
de uma percentagem à comunidade, a fórmula de alocação tendo
em conta o principio da equidade, critérios de alocação incluindo
determinação do limiar da receita de imposto de produção que
serve de base para o início da alocação do valor, o modelo de
organização e representação das comunidades beneficiárias,
o papel dos vários atores no processo de gestão. Por exemplo,
conselho consultivo de localidade, SDPI e Secretaria Distrital),
modalidade e periodicidade de canalização dos recursos às
comunidades (transferência anual, semestral ou trimestral e
período de execução), mecanismos de transparência, prestação
de contas a nível local, e responsabilização a todos níveis incluindo
comunidades beneficiárias. O Diploma Ministerial n°95/2005 de
4 de Maio, que define os mecanismos de canalização dos 20% da
taxa de licenciamento florestal para as comunidades, pode servir
de inspiração para a elaboração de um documento normativo
e abrangente para orientar a alocação e gestão dos recursos
provenientes da exploração mineira.



Uma vez definido o objetivo político da alocação dos recursos
provenientes da exploração mineira , o MEF em coordenação
com o MIREM devem executar o plano dos desembolsos em
conformidade com a lei.

am
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O princípio de partilha das receitas do imposto de produção mineira com
as comunidades baseada na metodologia (N-2), que não é publicamente
conhecida, para a alocação dos recursos financeiros, ainda não são
aplicados de forma consistente. Em alguns distritos, apesar de ocorrer
a exploração de recursos minerais de forma industrial e consequente
tributação do imposto de produção mineira, as comunidades ainda se
não beneficiam dos 2.75%. É o caso das comunidades do distrito de
Angoche. Apesar da Haiyu Mozambique Mining Co. Lda tenha iniciado
a produção mineira em 2013 e, por conseguinte, começado a pagar o
imposto de produção no mesmo ano, nenhuma comunidade de Angoche
recebeu os 2.75% no período de 2013 a 2020. O Orçamento do Estado
para o ano de 2021 prevê, pela primeira vez, a alocação dos 2.75%
correspondente a MZN$3 milhões para as comunidades de Angoche.
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Introdução
O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil
(CESC), no âmbito do reforço à transparência, prestação de contas e
responsabilização na gestão de recursos naturais por parte do Estado
e, engajamento das comunidades locais na participação de governação,
gestão e exploração de recursos naturais, conduziu em 2020, um estudo
sobre a gestão de receitas provenientes de exploração florestal e mineira,
canalizadas em conformidade com a legislação em vigor, para algumas
Comunidades em Niassa, Nampula e Zambézia.

Se essas reformas tinham como objectivo, por um lado, adoptar um
quadro legal, institucional e de políticas públicas consentâneas com
as boas práticas internacionais e, por outro, maximizar os ganhos da
exploração florestal e mineira para o Estado Moçambicano em termos
de arrecadação de receitas e melhorar a provisão de bens e serviços,
sobretudo nas áreas das operações da indústria extractiva, essas
reformas se apresentam desajustadas ao contexto da sua aplicabilidade
pelas razões que enumerados no sumário executivo dos pontos-chaves.

le

A gestão dos 2.75% pelas Secretarias Distritais e Serviços
Distritais de Planeamento e Infra-estruturas (SDPI) esvazia o
princípio de participação das comunidades locais hospedeiras
de projectos de mineração na tomada de decisão para a gestão
sobre os fundos alocados.

(v) Ausência de um documento normativo e abrangente que define
os critérios, metodologia e mecanismos de canalização e gestão
dos 2.75%. A Circular n°01/MPD-MF/2013 para além de ser
extemporânea, não aborda vários aspetos importantes para uma
boa gestão dos 2.75% alocados as comunidades.

Te



Recomendações
 Os Serviços Provinciais do Ambiente (SPA) devem incluir as
comunidades locais em todos os processos de concessões
florestais, de modo a permitir para que as comunidades,
enquanto detentoras de recursos naturais a que se faz referência
a alocação financeira, tomem parte no processo de decisão e
gestão de recursos naturais. Isso pode contribuir para gerar
confiança e prevenir conflitos decorrentes da relação entre as
comunidades, operadores florestais e o próprio Estado;

no

Apesar dos mecanismos de alocação dos 20% sugerir garantias
que as comunidades recebem os fundos, o estudo constata
irregularidade de desembolsos, mecanismos de desembolsos e
gestão por parte dos beneficiários porque a criação dos CGRN,
entanto instituições legais, não foi seguida pela abertura de
contas bancárias institucionais, mas sim contas bancárias
conjuntas dos membros mais activos do CGRN. Esses influenciam
e determinam a gestão dos recursos financeiros recebidos para
o CGRN;

Para o sector mineiro, com base na Lei n°11/2007, de 27 de Junho
(Lei fiscal)2, no seu artigo 19, sobre desenvolvimento local, o GdM
determinou que uma (mas indeterminada) percentagem das receitas
geradas na extração mineira fosse canalizada para o desenvolvimento
das comunidades das áreas onde se localizam os respectivos projectos
mineiros. O GdM decidiu que a percentagem a que se refere o artigo 19
fosse fixada no Orçamento do Estado em função das receitas previstas e
relativas a actividade mineira. Em 2013, através da Circular n° 01/MPDMF/2013, o GdM decidiu alocar pela primeira vez, 2.75% das receitas
do imposto de produção mineira para as comunidades locais das áreas
onde se localizam os respetivos projetos mineiros. A Lei de minas
(Lei n°20/2014, de 18 de Agosto) reforça o princípio de canalização
de uma percentagem das receitas geradas na extração mineira para
o desenvolvimento das comunidades. No entanto, o fundo (2.75%) é
desembolsado para as Secretarias Distritais e não para as comunidades
como é o caso dos 20%.

de projectos em outras áreas cruciais para o desenvolvimento
comunitário;

al



Há mecanismos diferentes para alocação de receitas às
comunidades afectadas. Para área de florestas os 20% estão
previstos para serem transferidos para as comunidades que
estiverem organizadas em Comités de Gestão de Recursos
Naturais (CGRN). Mas para os 2.75% a alocação é feita para as
Secretarias Distritais em nome das comunidades afectadas numa
metodologia de cálculo (N-2)1 não divulgada pelo Ministério da
Economia e Finanças nem as comunidades, Sociedade Civil e o
público em geral;

(iv)Recursos financeiros transferidos para as comunidades cuja
decisão e gestão é feita por um grupo de pessoas mais activas do
CGRN o que denota ou instrumentalização ou sinais de falta de
transparência e responsabilização;

an



excessiva e constante no desembolso dos recursos financeiros e isso
prejudica a implementação eficiente dos planos das comunidades. No
caso dos 20%, embora o artigo 4 do Diploma Ministerial n° 93/2005,
de 4 de Maio prevê a transferência trimestral das receitas consignadas
para as contas das comunidades beneficiárias. Na prática, o Diploma
Ministerial não é observado. As transferências têm sido anuais e vezes
há que os recursos financeiros são transferidos depois de um (1) ano.
Por exemplo, até 20 de Novembro de 2020, as comunidades de Niassa,
Nampula e Zambézia ainda não tinham recebido as verbas referentes
aos anos de 2019 e 2020.

C

Sumário de Pontos-Chaves
 O quadro legal e institucional, que enformam a decisão de
alocação de 20% da exploração florestal e 2.75% da exploração
mineira para as comunidades hospedeiras de recursos naturais,
apresentam uma imagem dum Estado comprometido com a
partilha das receitas dos recursos naturais. No entanto, o estudo
constata que a legislação vigente é problemática por falta de
clareza dos mecanismos de governação, transparência, prestação
de contas, responsabilização na gestão de recursos naturais e
participação das comunidades afectadas;

Ac

O estudo faz um levantamento do sistema de governação de recursos
naturais vigente em Moambique e questiona em que medida o processo
de alocação de 20% e 2.75% tem sido transparente, previsível à prestação
de contas e chama a responsabilização do Estado e as comunidades
beneficiárias. Para alcançar esse desiderato o estudo cobriu os seguintes
aspectos: (i) o quadro legal e institucional que enformam a decisão
para alocação e cálculo das receitas; (ii) políticas públicas aplicadas
para cada tipo de receita, seja ela alocação e gestão dos 20% (floresta e
fauna) e 2.75% (mineração); (iii) sistemas e mecanismos existentes de
tomada de decisão para alocação e gestão dos mesmos, com vista aferir
o nível de participação comunitária, obrigação mútua na transparência,
prestação de contas e responsabilização, quer por parte do Estado quer
das comunidades beneficiárias na gestão das receitas.
Abordagens de Gestão de Recursos Naturais e Resultados
Nas últimas duas décadas, o Governo de Moçambique (GdM)
implementou várias reformas nos sectores de florestas e minas, com
destaque para leis, políticas e instituições para lidar com o sector de
recursos naturais (terra, floresta, fauna bravia, pesca e mineração).
Para o sector de florestas, a aprovação do Decreto n° 12/2002, de 6 de
Junho (Regulamento da Lei de Florestas e Fauna Bravia), que define, no
seu artigo 102, que “os 20% de qualquer taxa de exploração florestal
ou faunística, destina-se ao benefício das comunidades locais da área
onde foram extraídos os recursos, nos termos da Lei n°10/99, de 7
de Julho (Lei de Florestas e Fauna Bravia). No período em referência,
seguimentos das OSC e comunidades aplaudiram a legislação e os
regulamentos aprovados e iniciaram, em apoio as comunidades, um
exercício de criação de CGRN prevista pelo GdM. No entanto, problemas
estruturais à montante, como acesso a identificação civil dos membros
dos CGRN, registo legal e abertura de contas bancárias resvalaram as
OSC, autoridades provinciais a criarem CGRN com contas bancárias
conjuntas como forma de mitigar os atrasos processuais e também
pressionar o GdM a canalizar os 20% para as comunidades. 20 anos
depois, experiência e estudos mostram que os mecanismos de alocação
e gestão dos 20% precisam dum crivo de governação transparente,
prestação de contas e responsabilização quer do Estado quer dos
beneficiários dos fundos. O estudo constata que tem havido demora

1
Essa formulação (N-2) ainda não é do domínio público. As OSC e o público em geram não sabem o que significa
N e o que significa 2.

E mais, no sector de minas, apesar de não existir um diploma que prevê o
prazo ou periodicidade para a alocação dos 2.75%, uma vez que a gestão
dos fundos obedece a normas e procedimentos de gestão de finanças
públicas em vigor no país (SISTAFE) e a sua canalização por via da lei
orçamental, os fundos deveriam estar disponíveis em Janeiro de cada ano,
mas não tem acontecido, havendo casos em que a disponibilização dos
mesmos é feita no mês de Setembro. Ademais, por receio que as verbas
dos 2.75% disponibilizadas tardiamente sejam recolhidas pela Direção
Nacional do Tesouro (DNT) no final de cada ano, em caso de execução
apenas de uma parte do orçamento disponibilizado, as Secretarias
Distritais têm optado em pagar na totalidade (100%) os custos de
construção ou reabilitação de infra-estruturas aos empreiteiros, mesmo
antes destes terem começado com a empreitada, o que apresenta em si
um risco.
Conclusões
O estudo permitiu identificar problemas/constrangimentos no actual
sistema de alocação e gestão dos 20% 2.75%, a saber:
(i) inconsistência na implementação do princípio de partilha das
receitas quer nos 20% e aplicação da metodologia N-2 para os
2.75%;
(ii) A demora excessiva e constante no desembolso dos recursos
financeiros quer dos 20% e dos 2.75%, tem impacto na
planificação dos investimentos que as comunidades decidem
fazer. Na área de florestas, alguns Comités de Gestão de Recursos
Naturais (CGRN) recebem fundos que variam de MZN$30.000 a
MZN$300.000 meticais por ano, em contas bancárias conjuntas
e não necessariamente de contas bancárias cujos CGRN sejam
titulares. Esse fundo chegando tarde nas comunidades pode não
ajudar na planificação;
(iii)
Impacto negativo das restrições (Serviços Distritais
receber e gerir fundos em nome das comunidades sem consultalas) impostas no uso dos 2.75%. Segundo a Circular n° 01/
MPD-MF/2013, apenas são elegíveis a financiamento com
recurso aos fundos dos 2.75%, projetos visando a construção
de infraestruturas socioeconómicas. Apesar do país ter grandes
lacunas em termos de acesso e qualidade de infraestruturas,
para assegurar que os 2.75% tenham maior impacto na
melhoria da vida das comunidades, o governo deveria conferir
maior autonomia as comunidades na identificação e selecção

2
Revogada com a aprovação do Regime Específico de Tributação e de Benefícios Fiscais da Actividade Mineira,
aprovado pela Lei no 28/2014, de 23 de Setembro e que entrou em vigor no dia 01 de Janeiro de 2015.
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EXTRACTO
Dando cumprimento ao disposto no nº 3 do Artigo 223 do
Código Comercial conjugado com os artigos 190º e 191º, do
mesmo código, a administração da sociedade PIXEL DESIGN
E SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA, pelo presente
instrumento dá a conhecer a todos os interessados, que no dia
01 de Abril de 2021, foi registado na Conservatória do Registo
de Entidades Legais a transformação da sociedade por quotas
unipessoal, em sociedade por quotas de responsabilidade
limitada, por consequência da divisão e cessão a qual os sócios
Sérgio Jeremias Langa e Atércio António Amâncio Uamba
passam a ser titulares de uma quota no valor nominal de
10.000,00MT cada um, passando ainda a designar-se PIXEL
DESIGNS E SERVIÇOS, LDA.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE SAÚDE DA CIDADE DE MAPUTO
HOSPITAL GERAL JOSÉ MACAMO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Hospital Geral José Macamo convida empresas interessadas, inscritas no Cadastro Único a
apresentarem propostas fechadas, para os concursos abaixo indicados:

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

Ac

13.ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Torna-se público que pela Décima Terceira Secção do
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de vinte
dias contados da segunda e última publicação deste anúncio,
citando os credores desconhecidos do executado FERRAGEM
CARLITOS, EI, com a sede no Bairro Bunhiça, Q. 3, Casa n.º 684,
cidade da Matola, para no prazo de dez dias, posteriores àquele
dos éditos reclamarem, querendo, o pagamento do seu crédito
pelo produto do bem penhorado sobre que tenham garantia real,
na Execução Oridinária n.º 19/2020-B, movida pelo exequente
FNB MOÇAMBIQUE, SA, designadamente:
Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial da Matola,
descrito no prédio sob o n.º 6440, a fls. 172, do livro B/19, e
inscrito provisoriamente por falta de título, inscrito sob o n.º
8487, a fls. 67, do livro G-14, a favor de Carlos Lourenço Chicohe,
a qual foi constituída a favor do exequente FNB - Moçambique,
S.A., inscrita sob o n.º 965, a fls.64, do livro C-6.
Maputo, aos 5 de Novembro de 2020

Concurso
Limitado/90dias
Concurso
Limitado/90dias

41.000,00MT

9.15h
7/5/21

11.00h
11/5/21

Não requerida

10.15h
7/5/21

10.30h
7/5/21

11.30h
11/5/21

Não requerida

9.30h
7/5/21

9.45h
7/5/21

11.45h
11/5/21

Não requerida

11.00h
7/5/21

11.15h
7/5/21

9.30h
11/5/21

Não requerida

13.45h
7/5/21

14.00h
7/5/21

10.30h
11/5/21

Não requerida

na

10.00h
20/5/21

or

9.00h
7/5/21

oj

1.000.00MT

1.000,00MT

1.000,00MT

9.45h
17/5/21

Concurso
Limitado/90dias

1.000,00MT

gr

Te

no

an

C
o

es
se

no
ss

4608

Prestação dos
58L001251/ serviços de
PD/01/21
assistência técnica
de equipamento
informático
Prestação dos
58L001251/ serviços de
PD/02/21
manutenção e
reparação dos
aparelhos de a/c

Concurso
Limitado/90dias

1.000,00MT

Concurso
Limitado/90dias

1.000,00MT

13.00h
7/5/21

13.15h
7/5/21

13.30h
11/5/21

Não requerida

Concurso
Limitado/90dias

1.000,00MT

14.15h
7/5/21

14.30h
7/5/21

14.00h
11/5/21

Não requerida

Concurso
Limitado/90dias

1.000,00MT

13.30h
7/5/21

13.45h
7/5/21

10.00h
11/5/21

Não requerida

Concurso
Limitado/90dias

1.000,00MT

13.45h
7/5/21

14.00h
7/5/21

11.15h
11/5/21

Não requerida

Concurso
Limitado/90dias

1.000,00MT

14.00h
7/5/21

14.15h
7/5/21

13.00h
11/5/21

Não requerida

Concurso
de Pequena
200,00MT
Dimensão/60dias

9.00h
10/5/21

9.15h
10/5/21

14.00h
13/5/21

Não requerida

Concurso
de Pequena
200,00MT
Dimensão/60dias

11.00h
10/5/21

11.15h
10/5/21

14.30h
13/5/21

Não requerida

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os documentos dos
concursos e, ou levantá-los na UGEA desta.
3. Os Documentos dos Concursos podem ser adquiridos e/ou consultados durante os dias úteis da
semana das 8.00h às 14.00h. O pagamento deverá ser em débito directo na conta: Nº 0012111000311
– Hospital Geral José Macamo, CADERNO DE ENCARGOS, no Banco ABSA.
4. As propostas serão abertas em sessão pública no endereço abaixo.
Hospital Geral José Macamo
Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA), 1ºandar-Bloco Administrativo
Av. OUA, N.º 1033, Fax: +258 21 400177, Tel: +258 21 405292
Maputo – Moçambique
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.

A Escrivã de Direito
Luísa Missão Timba Malhuza
Verifiquei:
A Juíza de Direito
Maria da Luz

al

Os documentos do concurso e informações adicionais
serão enviados posteriormente nos emails recebidos.

Obrigado!

Concurso
Limitado/90dias

9.30h
17/5/21

le

As empresas interessadas devem enviar os seus
endereços electrónicos para o seguinte email:
(procurement@grindrod.co.mz), até às 15.30 horas
(hora local) do dia 28 de Abril de 2021.

Os candidatos podem obter informação adicional
através dos números: +258 84 312 9555/84 321 5040.

1.000.00MT

am

A Grindrod, uma empresa localizada em Maputo Moçambique convida todas empresas elegíveis a
manifestarem o seu interesse em prestar serviços de
Reparação e Manutenção de veículos na MCTL no
Porto de Maputo.

Concurso
Público/120dias

Garantia
provisória

l

Manifestação de Interesse

Fornecimento de
58L001251/
géneros alimentícios
CP/01/21
(carnes)
Prestação de
serviços de
58L001251/
manutenção e
CL/01/21
reparação das
viaturas do Hospital
58L001251/ Fornecimento de
CL/02/21
material de higiene e
conforto
Prestação dos
58L001251/
serviços de
CL/03/21
produção de livros
hospitalares
Prestação de
serviços de
manutenção e
58L001251/
reparação de 02
CL/04/21
geradores do
Hospital e 01 do
Centro de Saúde da
KaTembe
Fornecimento
de material
administrativo
diverso -lote 01
58L001251/ Fornecimento de
CL/05/21
material de arquivo
e de organizaçãolote 02
58L001251/ Fornecimento de
CL/08/21
consumíveis de
informática
Fornecimento de
58L001251/ géneros alimentícios
CL/10/21
(lacticínios, óleos
e bebidas não
alcoólicas)
Prestação dos
58L001251/ serviços de
CL/11/21
produção de
fichas e impressos
hospitalares
58L001251/ Fornecimento de
CL/13/21
gás da cozinha aos
Centros de Saúde
58L001251/
Fornecimento de
CL/14/21
material de ferragem

e/
N

Anúncio

Objecto

Hora/
Hora/ data
Valor do
Hora/ data de
data da
da abertura
caderno de
anúncio de
entrega das
das
encargo
posicionamento
propostas propostas

.m

4668

Modalidade/
validade das
propostas

ov

N° de
concurso

:t

Maputo, aos 21 de Abril de 2021
A Administração

Maputo, Abril de 2021
4013
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Nissan
NP300 Hardbody
O seu parceiro de negócios

Por apenas
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e/
N

ov

oj

or
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l

MZN 1.990.000,00*

Diferencial
de deslizamento
limitado

CONSUMO DE
COMBUSTÍVEL
EFICIENTE

MOTORCARE NISSAN
Distribuidor Oficial em Moçambique

3

ANOS

CAPACIDADE
OFF-ROAD

100 OOOKM
GARANTIA

MAPUTO. Rua Kanwalanga nº141 - Tel: +258 21 35 08 00
BEIRA. Av. Samora Machel n.º 3024 - Tel: +258 23 32 65 03
MOATIZE. E.N.7 Unidade 25 de Setembro, Chithatha Moatize, Tete - Tel: +258 25 24 22 20
NAMPULA. Rua da França, Parcela 3, Bairro da Carrupeia - Tel: +258 26 21 72 51
PEMBA. E.N.106 Bairro do Alto Giongone - Tel: +258 27 22 07 71

www.nissan.co.mz | info@mz.motorcare.com
*Enquanto o stock durar
3495
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Solicitação de Manifestação de Interesse

FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

(Serviços de transporte de carga)

CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA CONTRATAÇÃO OFICIAL DE PROJECTOS DO PROGRAMA DE CONTRABALANÇOS DE
BIODIVERSIDADE

O Secretariado Executivo do CNCS no âmbito do desenvolvimento de actividades de Resposta
Nacional ao HIV e SIDA pretende contratar uma empresa para prestação de serviços de
transporte de carga. Assim, são convidadas empresas elegíveis interessadas a apresentarem
manifestações de interesse.

Data: 23 de Abril de 2021
Identificação do Projecto: P66802 Grant No IDA- D3720
Referencia: Concurso Nº05/BIOFUND/IC/21

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

O Governo de Moçambique, recebeu um donativo da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) para
financiar os custos do Projecto de Conservação e Desenvolvimento da Biodiversidade em Moçambique e pretende
aplicar parte desse crédito para pagamentos no âmbito da Contratação de Serviços de Consultoria Individual de um
Oficial de Projectos para o Programa de Contrabalanços de Biodiversidade.

As empresas interessadas devem fornecer informação detalhada sobre a sua experiência,
frota e de pelo menos 3 (três) contratos similares bem executados nos últimos 3 anos, etc.

na

l

Uma empresa apenas será seleccionada em conformidade com os procedimentos
estabelecidos no Regulamento aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março.

oj

or

Os serviços incluem:

Os proponentes querendo, poderão obter esclarecimentos no endereço abaixo das 7h30 as
15h30 (de segunda a sexta).

.m

e/
N

ov

Conselho Nacional de Combate ao HIV/SIDA
Av. 25 de Setembro prédio 1008 8º andar
Telefone: 843890555, 823001102, 843890558
Baixa da Cidade de Maputo
Maputo-Moçambique

a. Participar no desenho e implementação dos projectos piloto de melhoria de habitats, providenciando apoio
técnico para a concepção de Termos de Referência para contratação de serviços e consultorias, apoiar a
monitoria de actividades dos projectos piloto, liderar produção de materiais de comunicação e divulgação de
resultados dos projectos piloto para os principais stakeholders;
b. Liderar visitas de campo aos projectos piloto para a supervisão e monitoria junto com os principais
stakeholders;
c. Contribuir para o processo de consultas públicas do Regulamento de contrabalanços de biodiversidade,
incluindo a organização logística de reuniões, contratação de bens e serviços e relatórios;
d. Apoiar na elaboração de bases de dados de contactos de parceiros, entidades privadas ou públicas com
interesse de implementar projectos de contrabalanços de biodiversidade;
e. Apoiar no desenvolvimento de ferramentas de treino em hierarquia de mitigação e contrabalanços de
biodiversidade para vários públicos-alvo do programa incluindo governo, ONGs, Academia e comunidades
locais;
f. Apoiar na elaboração de relatórios periódicos com os principais resultados, desafios e oportunidades do
programa para a BIOFUND, doadores e parceiros; entre outros

am
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A manifestação de interesse deverá ser remetida no endereço acima, até as 15H30 do dia
27 de Abril de 2021.
Maputo, 22 de Abril de 2021

gr

Autoridade Competente

le

Ilegível

Te

Missão: Coordenar, facilitar, monitorar e avaliar a Resposta Multisectorial de Combate ao HIV e SIDA
Av. 25 de setembro prédio 1008 8º andar, Maputo
Telefones: 823 001 102, 823 001205, 21 495 604, 21 490 542, Fax: 21 485 001. www.cncs.org.mz

no
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A BIODUND, convida aos Consultores Individuais qualificados, a submeterem a sua manifestação de interesse para
a posição de Oficial de Projectos do Programa de Contrabalanços de Biodiversidade . Os consultores interessados
deverão apresentar informação demostrando qualificações para execução dos serviços (CV, descrição de projectos
similares implementados, experiência de trabalho em condições similares, disponibilidade, etc).

al

stakeholders

C

an

stakeholders

o

FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

es
se

Data: 23 de Abril de 2021
Identificação do Projecto: P66802 Grant No IDA- D3720
Referencia: Concurso Nº04/BIOFUND/CQS/21

no
ss

CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE ESPÉCIES INVASORAS E DESENVOLVIMENTO
DA ESTRATÉGIA E PLANO DE RESTAURAÇÃO E REABILITAÇÃO PARA A RESERVA ESPECIAL DE
MAPUTO (REM)

O Governo de Moçambique, recebeu um donativo da Associação Internacional de
Desenvolvimento (IDA) para financiar os custos do Projecto de Conservação e
Desenvolvimento da Biodiversidade em Moçambique e pretende aplicar parte dos
recursos desse donativo para pagamentos no âmbito da Contratação de Serviços de
Consultoria para Avaliação de Espécies Invasoras e Desenvolvimento de Estratégia e
Plano de Restauração e Reabilitação, os serviços serão prestados na Reserva Especial
de Maputo.

2.

A BIOFUND convida os consultores (firmas/empresas/) elegíveis a manifestar o seu
interesse em prestar os serviços acima mencionados. Os consultores devem fornecer
informações indicando que estão qualificados para este tipo de serviços, como sejam
brochuras, descrição de consultorias similares, experiência em condições similares, e
pessoal qualificado. Os consultores são encorajados a associarem-se para reforçarem a
sua capacidade.

3.

Os critérios de avaliação das Manifestações de Interesse são os seguintes:
(i) A Agência deve ter um mínimo de 5 anos de experiência profissional na área de
Biodiversidade na África Austral, idealmente com um mínimo de 3 anos em
Moçambique;
(ii) Experiência da firma em trabalhos similares;

Ac

1.

(iii) Experiência no uso de ferramentas de sensoriamento remoto (GIS),
mapeamento de habitats terrestres, áreas degradadas e produção de mapas.
(iv) Estrutura técnica e funcional da firma;

(v) Número de pessoal chave e suas qualificações gerais.
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PUBLICIDADE

Sexta-feira, 23 de Abril de 2021

República de Moçambique
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
COFRE GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
Data e Hora
Objecto

Manutenção dos Edifícios dos
Registos e
Notariado
de Gaza

Limite de
Entrega
Propostas

Abertura
Propostas

Posicionamento
dos
Concorrentes

17/5/2021
17/5/2021
11.00
11.15 horas
horas

20/5/2021
11.00 horas

Validade
Proposta

120 Dias

Valor
Documento
Concurso

1,500.00MT

Garantia
Provisória
Válida por
150 dias

Alvará

Modalidade

Lote I:
32,732.00MT
Lote II:
29,984.00MT
De 5ª a 7ª
Lote III:
28,044.85MT
Lote IV:
28,447.87MT

CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA CONTRATAÇÃO OFICIAL PROJECTOS PARA PROMOÇÃO DE PARCERIAS ENTRE A
BIOFUND, SECTOR PRIVADO E COMUNIDADES LOCAIS EM COLABORAÇÃO NA ECONOMIA DE FAUNA BRAVIA
C. Público
N.º 04/
CGRN/
UGEA/2021

Data: 23 de Abril de 2021
Identificação do Projecto: P66802 Grant No IDA- D3720
Referencia: Concurso Nº01/BIOFUND/IC/21

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no Cofre
Geral dos Registos e Notariado e no Serviço Provincial de Justiça e Trabalho de Gaza, pela importância não reembolsável
indicada na tabela acima, mediante apresentação de talão de depósito do Banco Absa, na conta nº 32111000061, NIB
000200323211100006105, em nome da Instituição, Cofre Geral dos Registos e Notariado.

As visitas às Conservatórias são obrigatórias e para o efeito, os concorrentes poderão efectuá-las de acordo com a seguinte
descrição abaixo:

Os serviços incluem:

na

l

Serviço Provincial de Justiça e Trabalho de Gaza: Estrada da Praia, rés-do-chão, no edifício Administrativo dos Conselhos dos
Serviços Provinciais de Representação do Estado, Telefone: 877309218

O Governo de Moçambique, recebeu um donativo da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) para
financiar os custos do Projecto de Conservação e Desenvolvimento da Biodiversidade em Moçambique e pretende
aplicar parte desse crédito para pagamentos no âmbito da Contratação de Serviços de Consultoria Individual para
contratação de um Oficial de Projectos para Promoção de Parcerias entre a BIOFUND, Sector Privado e
Comunidades Locais em colaboração na economia de Fauna Bravia.

Conservatória do Registo Civil e Notariado de Chonguene
Data:11/5/2021
Hora:14.00 horas

am

Endereço: Estrada 101, ao lado do Governo do Distrito
Contacto da Conservatória de Chonguene: 847409383

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 Marҫo.
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5.
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Conservatória do Registo Civil de Xai-Xai
Data: 11/5/2021
Hora: 10.00 horas
Endereço:Av. 25 de Setembro em frente ao Edifício
de Inspecção Geral do Trabalho
Contacto da Conservatória de Xai-Xai: 844092338

a. Trabalhar estreitamente com o Director na operacionalização e actualização do plano de actividades do
programa de investimento para impacto no sector de conservação e fauna bravia;
b. Apoiar no desenvolvimento dos projectos piloto de colaboração entre BIOFUND, comunidades e o sector
privado, incluindo a concepção, definição do plano de actividades, desenho do plano de monitoria e avaliação,
estratégia de comunicação e divulgação de resultados;
c. Apoiar na elaboração de bases de dados de informação sobre os projectos piloto e mapeamento de
stakeholders relevantes;
d. Coordenar com a ANAC e outros parceiros na identificação e concepção dos projectos pilotos;
e. Desenhar TORs e acompanhar estudos de viabilidade para os projectos piloto de colaboração entre
comunidades e o sector privado;
f. Liderar visitas de campo aos projectos piloto e monitoria dos projectos junto com os principais stakeholders;

.m

Conservatória de Registos e Notariado de Manjacaze
Data:10/5/2021
Hora:14.00 horas
Endereço: Av. da Liberdade, em frente à igreja católica ao lado do Serviço Distrital de
Educação
Contacto da Conservatória de Majacaze: 842873030

:t

Conservatória do Registo Civil de Guijá
Data:10/5/2021
Hora:11.00 horas
Endereço: 1º Bairro de Guijá ao lado do Governo
Distrital
Contacto da Conservatória de Guijá: 846137714

gr

3.

or

Cofre Geral dos Registos e Notariado: Rua do Bagamoio nº: 48, 1ºAndar
Telefone: +258 21311367 - Fax: +258 21311368

oj

2.

FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

O Cofre Geral dos Registos e Notariado convida pessoas colectivas, nacionais ou estrangeiras interessadas e que reúnam requisitos
de legibilidade a apresentarem propostas fechadas para o concurso discriminado na tabela abaixo:

ov
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Te

Maputo, aos 19 de Abril de 2021
O Presidente do Conselho de Administração do Cofre
(Ilegível)

C

an

al
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A BIODUND, convida aos Consultores Individuais qualificados, a submeterem a sua manifestação de interesse para
a posição de Oficial de Projectos para Promoção de Parcerias entre a BIOFUND, Sector Privado e Comunidades
Locais em colaboração na economia de Fauna Bravia. Os consultores interessados deverão apresentar informação
demostrando qualificações para execução dos serviços (CV, descrição de projectos similares implementados,
experiência de trabalho em condições similares, disponibilidade, etc).

o

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

no
ss

ANÚNCIO DE CONCURSOS
Concurso

Descrição

es
se

O Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique – INCM, convida às empresas
interessadas a apresentarem propostas para os concursos abaixo indicados:
Data limite
de entrega

Garantia
Data e hora Data e hora
Provisória
da abertura da visita
(MT)

Ac

Obras de manutenção e
INCM/
28.05.2021
28.05.2021 13:05:2021
melhoramento do edifí25.000,00
CP/33/2021
10:00 horas 10:15 mins 10:00 horas
cio sede do INCM
Fornecimento e monINCM/
21:05:2021 21:05:2021 11:05:2021
tagem de sinalética no
50.000,00
CP/40/2021
10:00 horas 10.15 mins 10:00 horas
INCM
Fornecimento e montaINCM/
21:05:2021 21:05:2021 11:05:2021
gem de mobiliário para
25.000,00
CP/41/2021
11:00 horas 11.15 mins 14:00 horas
a Incubadora do INCM
Aquisição, instalação e
operacionalização de 5
Consultar
estações de Radioama- 04/06/2021 04/06/2021
INCM/
documentos 100.000,00
CP/44/2021 dor no edifício-Sede e 14:00 horas 14:15 mins
do concurso
Delegações Provinciais
do INCM
INCM/
Implementação do pro- 25:05:2021 25:05:2021
50.000,00
CP/45/2021 jecto de praças digitais 10:00 horas 10:15 mins

Os interessados poderão adquirir o Documento do Concurso durante as horas e dias
normais de expediente na sede do INCM, pelo preço único de 500,00 MT (quinhentos
meticais). O pagamento deverá ser feito por depósito ou transferência bancária para a
conta do Millennium Bim, número 50731486; NIB 000100000005073148657; IBAN
MZ59000100000005073148657; Código Swift BIMOMZMXXXX.
As propostas deverão ser submetidas no seguinte endereço: Praça 16 de Junho no. 340, Bairro da Malanga; Tel: (258) 21227100; Celular: (258) 82 3283850; Fax: (258) 21404631; Cidade de Maputo. O período de validade das propostas é de 120 (cento e vinte) dias e o concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº05/2016, de 8 de Março.
Maputo, Abril de 2021
UGEA
Ilegível

4685
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
2ª Secção Comercial

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

ANÚNCIO
Na Execução Ordinária n.º 34/19-G, em que o exequente BCI - Banco Comercial e de Investimentos, S.A,
move contra as executadas Rosita Moçambique, Lda e Rosa Maria da Conceição Amorim Jorge, foi ordenada
a venda por meio de propostas em carta fechada, em segunda praça, pela metade do valor, conforme o valor
indicado nas verbas dos seguintes bens:

ANÚNCIO

Bens a vender
Verba nº 1
Vinte e quatro jogos de toalhas de várias cores, contendo cada jogo seis peças, avaliados cada a 6 975,00MT,
totalizando 334 800,00MT;

Pela Quinta Secção deste Tribunal correm éditos de trinta dias, citando
o executado Benjamim Ângelo Mudine, com último domicílio conhecido
no Bairro de Magoanine “C”, Q. 73, casa nº 16, ora em parte incerta, para
no prazo de dez dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos,
tudo a contar da segunda e última publicação deste anúncio, pagar ao
exequente Banco Comercial e de Investimentos, S.A. (BCI), a quantia
de 360 555,81MT (trezentos e sessenta mil, quinhentos e cinquenta
e cinco meticais e oitenta e um centavos), em dívida nos Autos de
Execução Ordinária nº 50/2020/U, que por esta Secção lhe move o
referido exequente, ou no mesmo prazo nomear à penhora bens suficientes
para tal pagamento e do mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver,
nos termos do artigo 812º e seguintes do C.P.C., sob pena de, não fazendo,
se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus
termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial que
se encontra à disposição do executado no Cartório desta Secção, podendo
ser levantado dentro das horas normais de expediente.

Verba n.º 8
Um computador completo (monitor UDC, PC, impressora HP, deskjet Ink advantage 4615), avaliado em 7
500,00,00MT;
Verba n.º 9
Um monitor da marca Accer, avaliado em 750,00MT;

or

Verba nº 11
Uma secretária de madeira melanine 1800x800, avaliada em 2 000,00MT;

ov
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Verba n.º 12
Cinco estantes de montra, acastanhadas, avaliadas em 1500,00MT cada, totalizando 3 750,00MT;

e/
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Verba n.º 14
Sete jogos de lençóis bordados, avaliados em 13 825,00MT;
Verba n.º 15
Vinte e uma toalhas bordadas, grandes, avaliadas em 1825,00MT cada uma, totalizando 19 162,50MT;

.m

Maputo, aos trinta dias do mês de Março de dois mil e vinte e um

Verba n.º 18
Duas mesas de máquinas de costura de vidro, avaliadas em 300,00MT;

:t

O Escriturário Judicial Provincial
Silvino Castigo Mabota

am

Verba n.º 19
Duas mesas de computador de vidro, avaliadas em 800,00MT;
Verba n.º 20
Uma mesa de computador de madeira, avaliada em 150,00MT;

gr

Verifiquei

Verba n.º 22
Um monitor da marca Accer, avaliado em 750,00MT;

Te

le

O Juiz de Direito
Dr. Carlos Caetano

no
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Verba n.º 23
Um PC avaliado em 500,00MT;

al

Verba n.º 24
Três almofadinhas bordadas, avaliadas cada uma em 1450,00MT, totalizando 2 175,00MT;

an

Verba n.º 25
Um jogo de toalhas de três peças, de cor creme e bordadas, avaliado em 2 275,00MT;
Verba n.º 26
Um jogo de três toalhas bordadas, de cor branca, avaliado em 1 135,50MT;

C

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
2.ª Secção Comercial

o

Verba n.º 27
Três almofadinhas bordadas, cor de rosa, avaliadas em 1 475,00MT;

no
ss

ANÚNCIO

l

Verba n.º 10
Um PC da marca HP, avaliado em 500,00MT;

na

24
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Na Execução Ordinária n.º 74/19-G, em que o exequente FNB MOÇAMBIQUE, SA, move contra a executada GLOBO DISTRIBUIDORA,
LDA, foi ordenada a venda por meio de propostas em carta fechada, em
segunda praça, do seguinte bem:
Imóvel a vender
Verba Única
Imóvel localizado no Bairro das Mahotas, descrito na Conservatória do
Registo Predial da Cidade de Maputo, sob o n.º 58.913 a fls. 13 do Livro
B/200.
O imóvel acha-se inscrito sob o número 71 876 a fls. 55 do Livro G/89, a favor
de João Chiboleca, casado em regime de comunhão de bens com Ana Maria
Chabana, e com a hipoteca a favor do exequente FNB - MOÇAMBIQUE, SA,
registada sob o n.º 75.041 a fls. 60, do livro C/76.
As propostas devem mencionar preço superior a 2 602 500,00MT (dois
milhões, seiscentos e dois mil e quinhentos meticais) correspondente
ao preço, para o princípio de pagamento da dívida e custas judiciais.
No dia 6 de Maio de 2021, pelas 9.00 horas, na Sala de Audiências
desta Secção, proceder-se-á à abertura das propostas até esse momento
apresentadas, cujo acto podem os proponentes assistir.
O imóvel localiza-se no Bairro das Mahotas, Rua 4.803, quarteirão 24, parcela
660 C1, casa n.º 53, cidade de Maputo.
Maputo, aos 20 de Abril de 2021
O Ajudante de Escrivão de Direito
Rudolfo Marcos Nhanala
Verifiquei
A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane
4013

Verba n.º 28
Dois rubys para adultos, cor de rosa e creme, avaliados em 2 166,67MT;
Verba n.º 29
Três toalhas de mesa, de cor rosa, avaliadas cada uma delas em 5750,00MT, totalizando 8 625,00MT;
Verba n.º 30
Uma toalha pequena de cor branca, avaliada em 375,00MT;
Verba n.º 31
Um jogo de toalhinhas para baptismo, avaliado em 375,00MT;
Verba n.º 33
Um guarda-fato de madeira castanho, avaliado em 1 500,00MT;
Verba n.º 34
Uma mesa metálica, avaliada em 750,00MT;
Verba n.º 35
Um guarda-fato de madeira, com cinco portas, avaliado em 2000,00MT;
Verba n.º 36
Um armário de melanine, com 3 portas, avaliado em 1000,00MT;
Verba n.º 37
Três quadros de parede, avaliados em 150,00MT.
O total dos bens avaliados é de 241 389,67MT (duzentos e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e nove
meticais e sessenta e sete centavos).
São convidadas todas as pessoas com interesse na compra dos bens a entregarem as suas propostas no Cartório
desta Segunda Secção, sito na Av. 25 de Setembro, Palácio da Justiça, 4.º andar, cidade de Maputo, durante as
horas normais de expediente.
No dia 7 de Maio de 2021, pelas 9.00 horas, na Sala de Audiências desta Secção, proceder-se-á à abertura das
propostas até esse momento apresentadas, cujo acto podem os proponentes assistir.
Os bens podem ser apreciados na residência da executada, sita na Av. Eduardo Mondlane, n.º 1504, Bairro
Central, nesta cidade, durante as horas normais de expediente.
Maputo, aos 19 de Abril de 2021
O Ajudante de Escrivão de Direito
Rudolfo Marcos Nhanala
Verifiquei
A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane
4058
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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

United Nations Development Programme

SOLICITAÇÃO DE LICITAÇÃO: ITB_003_20212016

INVITATION TO BID: ITB_003_2021/2016
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O escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Moçambique vem
pelo presente convidar a empresas elegíveis a submeter propostas para serviços de construção civil
para a reabilitação da Escola Secundaria do Estoril na Beira, no âmbito do Programa de Mecanismo
de Recuperação na alçada do seu Pilar 2 - Habitação e Infraestruturas Comunitárias.

The Office of the United Nations Development Programme (UNDP) in Mozambique invites
eligible companies to submit offers for the expected civil works related to the Rehabilitation
of the Estoril Secondary school in Beira, under the Mozambique Recovery Facility Programme
Pillar II of Housing and Community Infrastructure.

O pacote complete de documentos de concurso estão disponíveis para download grátis na plataforma
etendering do PNUD:
https://etendering.partneragencies.org
Event ID: ITB00321

The full tender package is available for free download on UNDP’s etendering platform at:
https://etendering.partneragencies.org
Event ID: ITB00321
The documents are also available on the website: https://procurement-notices.undp.org/
and on the UNGM website: www.ungm.org

Os documentos também estão disponíveis no site: https://procurement-notices.undp.org/ e no site
da UNGM: www.ungm.org.

IMPORTANT: This process requires interested companies to register on UNDP’s secure
e-tendering platform. Companies not yet registered on “etendering” and wish to view the file
may use the following temporary identifiers:
Username: event.guest
Password: why2change

As empresas qualificadas são convidadas a enviar sua proposta até o dia 10 de Maio de 2021,
através da plataforma “eTendering”.

Eligible companies are invited to submit their bid by 10TH May 2021 on its “e-tendering”
platform.

As empresas que ainda não se registaram na plataforma eTendering, podem obter mais informações
sobre como fazê-lo através dos links:
https://www.youtube.com/watch?v=Trv1FX6reu8&feature=youtu.be, & https://www.youtube.
com/watch?v=cy34AXsYMrc&feature=youtu.be

Bidders that are not yet registered in the eTendering platform can obtain further information
on how to do it on the links: https://www.youtube.com/watch?v=Trv1FX6reu8&feature=yo
utu.be and https://www.youtube.com/watch?v=cy34AXsYMrc&feature=youtu.be
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IMPORTANTE: Esse processo exige que as empresas interessadas se registem na plataforma segura
de etendering do PNUD. As empresas ainda não registadas no “etendering” e que desejam visualizar
o arquivo podem usar os seguintes dados temporários:
Username: event.guest
Password: why2change

Site visit is Mandatory and will take place on 27th April 2021 from 9h00 to 11h00. Bidders
interested in Refreshment E-tendering Training can join a Zoom session on 27th April from
2:00 PM to 3:30 PM by the Link: https://undp.zoom.us/j/87667767066?pwd=dnVRM1FH
ZTJLRHhSVy9TSGYrRUFsQT09&from=addon and 3 May 2021 at 10:00 https://undp.zoom.
us/j/84926227837?pwd=ZkVLS0V0ZUFMWXpqMkhwQk1xMTJQdz09&from=addon
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Visita ao local da obra, que é Mandatorio terá lugar no dia 27 de Abril de 2021 das 9h00 as 11h00.
Empresas interessadas em Treinamento da Plataforma e-Tendering podem se juntar a uma sessão de
Zoom no dia 27 de Abril das 14:00h as 15:30h pelo Link: https://undp.zoom.us/j/84897325841?
pwd=eUZyNVd4dnlSN2dRc0Y4L3RhKy9TUT09&from=addon e 3 Maio 2021 as 10:00 https://undp.
zoom.us/j/84926227837?pwd=ZkVLS0V0ZUFMWXpqMkhwQk1xMTJQdz09&from=addon

Bidders are strongly encouraged to visit the sites and obtain better understanding of site
conditions.
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As empresas são fortemente encorajadas a visitarem os locais de construção, para ter melhor
entendimento das condições dos locais.

The full details of the process are mentioned in the tender. For any clarifications, please liaise
with procurement.mozambique@undp.org.

am

Os detalhes completos do processo são mencionados nos documentos de concurso. Para quaisquer
clarificações favor de contactar procurement.mozambique@undp.org.
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Limitation of liability
Limitação de responsabilidade
Under no circumstances will UNDP Mozambique office be held liable for losses, debts, costs,
Sob nenhuma circunstância o escritório do PNUD em Moçambique será responsabilizado por perdas,
claims, damages, taxes, expenses or expenses resulting from information received by the
dívidas, custos, reclamações, danos, impostos, despesas ou despesas resultantes de informações
DocuSign Envelope ID: 8D88FA43-30D9-4E65-B4C6-4E59AF638D73
cuSign Envelope ID: 8D88FA43-30D9-4E65-B4C6-4E59AF638D73
bidder outside the above contact.
recebidas pelo licitante fora do contacto acima.

no

Unidade de Procurement PNUD Moçambique
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United Nations Development Programme
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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

UNDP Mozambique Procurement Unit

INVITATION TO BID

C

CONVITE PARA CONCURSO

The Office of the United Nations Development Programme (UNDP) in Mozambique invites eligible companies to submit

a empresas elegíveis a submeter propostas para serviços de Reabilitação do Armazém Médico do Município da Beira,

offers for the expected civil works related to the Rehabilitation Works of the Medical Warehouse in the Municipality of

no
ss

o

O escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Moçambique vem pelo presente convidar

Beira, Sofala.

Ac
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Sofala.

etendering

no "etendering"
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PUBLICIDADE

Sexta-feira, 23 de Abril de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
------------------PROVÍNCIA DE NAMPULA
GOVERNO DO DISTRITO DE MOGOVOLAS

Sociedade de Formação, Consultoria e Auditoria em Transportes e Comunicações, SA

A TRANSCOM encontra-se a recrutar Técnico/a Superior de Qualidade a tempo
inteiro.

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL
AVISO DE RECRUTAMENTO PARA INGRESSO NO APARELHO DO ESTADO

Requisitos Essenciais:
• Formação Superior (preferencialmente na área da Educação);
• Certificação em Gestão da Qualidade;
• Domínio da legislação do Ensino Superior e Técnico-Profissional;
• Experiência comprovada na área;
• Experiência e capacidade comprovadas para avaliar e elaborar documentos analíticos;
• Competência e capacidade comprovadas no uso de ferramentas de TIC´s;
• Excelente capacidade de comunicação e escrita;
• Foco e organização;
• Visão estratégica;
• Excelente capacidade de trabalho em equipa e trabalho sob pressão.

De acordo com o despacho do Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito de Mogovolas, datado de 14 de Abril de 2021
e, nos termos dos números 2 e 3 do artigo 35º do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pela Lei
nº 10/2017, de 01 de Agosto, conjugado com o Decreto nº 11/2021, de 09 de Março, que aprova as condições excepcionais
de ingresso de profissionais de saúde e das áreas de apoio com dispensa de concurso público, torna-se público o ingresso
excepcional por um período de 15 dias, a contar da data da fixação do presente aviso, para o preenchimento de nove (09)
vagas, nas carreiras de regime especial não diferenciadas da saúde e regime geral, a serem colocados nas unidades sanitárias
deste distrito, conforme as categorias abaixo apartadas:

Carreira

Categoria/ocupação
Nutricionista “A”
Psicólogo Clinico “A”
Técnico de Oftalmologia
Técnico de Laboratório
Técnico de Estomatologia
Técnico de Nutrição
Técnico de Administração Hospitalar
Motorista de Ambulância

Técnico Superior de Saúde N1

Técnico de Saúde

na

l

Agente Técnico
Total
1. Requisitos de candidatura:

Envio de candidaturas para servicoscentrais.recrutamento@gmail.com até
05/05/2021.

Requerimento dirigido ao Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito de Mogovolas, com assinatura reconhecida e
instruído com os seguintes requisitos:
a) Ter nacionalidade moçambicana;
b) Certidão Narrativa Completa de Registo de Nascimento ou Bilhete de Identidade autenticado;
c) Idade igual ou superior a 18 anos;
d) Não ter sido aposentado ou reformado;
e) Certificado de habilitações profissionais ou literárias correspondentes a ocupação autenticado;
f) Carta de condução de Serviços Públicos e certificado da 7ª classe ou equivalente do SNE, para carreira de Agente
técnico (motorista de ambulância) autenticada;
g) Certidão de registo criminal;
h) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade;
i) Comprovativo de inscrição ou cumprimento do Serviço Militar Obrigatório;
j) Curriculum Vitae;
k) Comprovativo de NUIT;

or

i.

Nº de Vagas
01
01
01
01
01
02
01
01
09

e/
N
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4048
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UNIVERSIDADE ZAMBEZE
DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES

:t

ANÚNCIO DE CONCURSO

Contratação para aquisição de
equipamentos informáticos para
projecto da UniZambeze

7/5/2021 Às 13.30 H

3. A selecção para ingresso com dispensa de concurso, será efectuada mediante a avaliação curricular, ao abrigo do nº 3 do
artigo 4 do Decreto nº 11/2021, de 09 de Março, com validade de 01 ano.

gr

Concurso
Limitado

Data e Hora de
Data e Hora de abertura
entrega das propostas
das propostas

Objecto

le

13

2. Os documentos deverão dar entrada na Secretaria Geral do SDSMAS Mogovolas, sita no Bairro de Namacarro B, Vila de
Nametil, nas horas normais de expediente até ao último dia do prazo fixado.

7/5/2021 Às 13:45 H

Te

n° Modalidade

am

1. A Universidade Zambeze convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas
a apresentarem propostas fechadas para o concurso discriminado na tabela abaixo:

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou
levantá-los no endereço abaixo indicado nas horas normais de expedientes.

Mogovolas, aos 23 de Abril de 2021
O DIRECTOR DISTRITAL
ALIMO CONSOLO CHEA
//Técnico Superior em Administração e Gestão N1//

166
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2. Para aquisição dos documentos do concurso os concorrentes deverão depositar a quantia de 1.500,00 (mil
e quinhentos meticais) não reembolsável, na conta n°0720106000550 ABSA a Favor da UNIVERSIDADE
ZAMBEZE – RECEITAS PROPRIAS, e o talão de deposito dever ser apresentado da Direcção de Aquisições
no Campus de Matacuane – Avenida Alfredo Lawley nº 1018 – Sofala – Moçambique , telefone (+258)23362489, Fax: (+258)23-362487.
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Beira, aos 23 de Abril de 2021
DA
(Ilegível)

C

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

es
se
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Sociedade de Formação, Consultoria e Auditoria em Transportes e Comunicações, SA

Ac

A TRANSCOM encontra-se a recrutar Full Stack Web Application Developer a tempo inteiro.
Requisitos Essenciais:
• Licenciatura ou Mestrado em Informática, preferencialmente na área da Engenharia de
Software/ Programação;
• Pelo menos três anos de experiência comprovada no desenvolvimento de aplicações
web;
• Programação Java EE;
• Programação Javascript/ Typescript;
• Forte conhecimento da linguagem SQL;
• Experiência prática com pelo menos um RDBMS (MySQL/ Postgresql/ SQL Server/
Oracle);
• Confortável com SCM utilizando Git e fluxos típicos de trabalho;
• Forte capacidade de explicar assuntos técnicos por escrito, na língua portuguesa;
• Bom nível de leitura de assuntos técnicos na língua inglesa;
• Familiaridade com os protocolos HTTP e TCP/ IP, na ótica de desenvolvedor.
Serão Valorizados:
• Experiência comprovada com pelo menos um de: Angular.io/ React/ Vue;
• Experiência com desenvolvimento de aplicativos móveis;
• Conhecimento de boas práticas OWASP;
• Experiência com práticas modernas de CI/ CD;
• Experiência com a automatização de testes usando um framework moderno;
• Habilidade comprovada de entregar deliverables dentro do prazo, utilizando metodologia Scrum;
• Experiência com alojamento de aplicações no AWS;
• Experiência de integração com APIs de serviços Google.
Envio de candidaturas para servicoscentrais.recrutamento@gmail.com até 07/05/2021.
4048
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PUBLICIDADE

Sexta-feira, 23 de Abril de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL DA ZAMBÉZIA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO, AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO DE OBRAS

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA – SELECÇÃO DE EMPRESAS)

CONCURSO Nº 47E001261/CP/0001/2021
1. A Direção Provincial das Obras Públicas de Zambézia, pretende aplicar parte dos fundos do Orçamento do Estado, para
a Construção de Sete (7) Poços e Um (1) Mini Sistema de Abastecimento de Água, no Distrito de Nicoadala, na
Província da Zambézia, divididos em dois (2) Lotes:
Referência do
concurso
Lote I
Lote II

Objecto do concurso

Alvará

Construção de Sete (7) Poços, no Distrito de Nicoadala, na
Província da Zambézia.
Construção de Um (1) Mini Sistema, no povoado de Mucelo
Novo, no Distrito de Nicoadala, na Província da Zambézia.

3ª Classe, Categoria VI;
Subcategoria 1ª a 6
4ª Classe, Categoria VI;
Subcategoria 1ª a 6

Título do concurso para Manifestação de Interesse

Garantia
Provisória
(Meticais)

A Direcção Provincial de Saúde de Nampula, no âmbito do Orçamento do Estado (OE), pretende contratar
consultor para a Fiscalização das obras do Concursos abaixo referenciados.

25.000,00

Concurso Limitado Nº 58D008161/CL/22/2021, Manifestação de interesse para Fiscalização da
Construção do Centro de Saúde Rural Tipo II de Roieque - Distrito de Ribáuè

40.000,00

Concurso Limitado Nº 58D008161/CL/23/2021 - Manifestação de interesse para Fiscalização da
Construção do Centro de Saúde Rural Tipo II de Negoro - Distrito de Eráti.

2. Para o efeito a DPOP Zambézia, convida empresas interessadas para apresentarem propostas fechadas. Os concorrentes
interessados poderão consultar os Documentos de Concurso na Secretaria da Direcção Provincial de Obras Públicas da
Zambézia, sita na Rua da Resistência n° 1075, na cidade de Quelimane, durante as horas normais de expediente, e/ou
adquiri-los, a partir do dia 23 de Abril de 2021, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (Mil e Quinhentos
Meticais), mediante a apresentação do recibo do depósito, do valor acima indicado, na Conta Número: 1878172310001;
NIB: 000800001878172310180, Conta Concursos, Banco: BCI.

Contudo, convida-se as empresas de consultoria elegíveis “Fiscais” para manifestar o seu interesse em prestar
os serviços. Os consultores interessados deverão fornecer informações que demonstrem terem as qualificações
necessárias e experiência relevante para realizar os serviços.
NOTA: Esta fase será apenas de apresentação de manifestação de interesse, as propostas serão apresentadas
após a pré-selecção aos concorrrentes que constituirem a lista curta.

na
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3. O período de validade das Propostas deve ser de 120 dias, contados a partir da data de abertura das mesmas;
4. As Propostas deverão ser acompanhadas de Garantias Provisórias, emitidas à favor da DPOP de Zambézia. Estas

Os critérios de pré-selecção são:
(i) A experiência na indústria de consultoria de construção civil;
(ii) Experiência em esquema de construção de Hospitais;
(iii) Experiência e desafios de construção em áreas rurais.

or

Garantias devem ser válidas por um período de 120 dias, contada a partir da data de abertura das propostas. As Empresas
interessadas em mais do que um lote devem submeter propostas separadas,

5. Os Concorrentes devem incluir nas propostas os documentos indicados no Documento de Concurso sendo de destacar o

9.

oj
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Os Consultores são livres de associarem-se uns com os outros, em forma de “Associações, Consórcios” ou
subcontratação para melhorar as suas qualificações.

.m

Um consultor/Consórcio será selecionado de acordo com a Selecção Baseada na Qualidade e no preço (SBQP) o
método estabelecido nas Diretrizes de Consultoria.

:t

Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de expediente (7:30-15:30 horas).
As manifestações de interesse devem ser entregues por escrito para o endereço abaixo até às 9:00h do dia 10
de Maio de 2021.

am

8.

Os Consultores serão seleccionados de acordo com os procedimentos estabelecidos no Regulamento de
Contratacação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado,
aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março – Baseada na Selecção de Qualidade e no Preço.

UGEA da Direcção Provincial de Saúde de Nampula, Av. Samora Machel nº 1019, Caixa Postal N.º14,NampulaMoçambique.

gr

7.

seguinte:
a. Alvará actualizado conforme indicado na tabela acima;
b. Certificado de Quitação das Finanças Públicas;
c. Certidão de Segurança Social actualizada;
d. Declaração emitida pelo Instituto Nacional de Estatística que comprove a prestação regular da informação da empresa;
e. Cadastro Único actualizado, pode ser uma vantagem.
O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas para o Fornecimento de Bens,
Obras e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016 de 08 de Março.
As propostas, devidamente seladas, com indicação clara do Concurso, devem ser entregues na Secretaria da Direção
Provincial das Obras Públicas da Zambézia (DPOPZ), na cidade de Quelimane, até ás 10:00 horas do dia 15 de Maio
de 2021. A abertura das Propostas terá lugar 10:30 horas do dia 15 de Maio de 2021, no endereço acima indicado. A
abertura das propostas é pública, será na presença dos concorrentes ou seus legítimos representantes que queiram assistir
este acto. Contudo queremos lembrar que os participantes deverão ser portadoras de mascaras por causa da Pandemia
COVID-19. As outras medidas serão devidamente acauteladas (Distanciamento assim como higienização das mãos).
O anúncio do Posicionamento dos concorrentes será no dia 07 de Junho de 2021, na sala de Reuniões da DPOP Zambézia,
às 10:00 horas.
Para esclarecimentos e informações adicionais os interessados podem contactar a RGEAC da DPOPZ através duma nota
endereçada a Direcçao acima citada ou pelo seguinte endereço: ugea.dpophrhz@gmail.com.

le

6.
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Nampula, 22 de Abril de 2021
A UGEA
Ilegível

Te

Quelimane, 23 de Abril de 2021
O Director Provincial
Assinatura Ilegível
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MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS
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Comissão de Licenciamento de Empreiteiros e Consultores de Construção Civil

Ac

A Comissão de Licenciamento de Empreiteiros e de Consultores
de Construção Civil, convoca os representantes legais das
empresas abaixo descriminadas para comparecerem nesta
Comissão, sita na Avenida das Indústrias n°2671, MachavaMatola, Centro de Formação Profissional das Obras Públicas,
num período de 15 dias úteis a partir do último dia da publicação
desta convocatória, dentro das horas normais de expediente,
para tratar de assuntos relacionados com o quadro técnico
permanente mínimo, ao abrigo do nº2 do artigo 15 e nºs 1 e
3 artigo 17 ambos do Regulamento de Exercício da Actividade
de Empreiteiro e de Consultor de Construção Civil, aprovado
pelo Decreto nº 94/2013, de 31 de Dezembro, devendo ser
portador da Relação Nominal dos trabalhadores da empresa
reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social.
A falta de comparência no período supracitado, esta
Comissão reserva-se o direito de aplicar medidas previstas no
Regulamento acima referenciado.
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08

LISTA DAS EMPRESAS
NOME DA EMPRESA
NS, Construções, Lda
Micassa Construções e Engenharia, Lda
Seg Construções, Lda
LKE, Consulting, Lda
Success Construindo, Group, Lda
TCPI-Moçambique Tecnologia Internacional, Lda
SO-1 Construct, EI
AY MZ investimento Company, Lda

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

CONVOCATÓRIA
Galaxia Construction, Lda
TG, Energia, Lda
Yanjian Group Moz, Lda
WED Construções, Lda
Jech Engenheiros e Serviços, SA
HB Construções, Lda
Oitus Home, Lda
TMC-Construções, Lda
Sonho de agua, ldaz
Zamav Construcoes, EI
Mbeteti Construções, lda
Comfrasilva Moçambique, Lda
PRD-Pinturas e Revestimento Dabenha, EI
M&T Empreendimentos
Guruco Multiservices, Lda
Dorce Moçambique, Lda
Canalizadora, Lda
WBHO
Building Fidelity, Lda
J. Tique Consultores
S-Sem- Engemharia e Consultores
JKE Construções, Lda
Galaxia Construction Lda
AY Construções, Lda
LVC Construções, Lda
BRC Construções, Lda
Extinguisher and Cool

36
37
38
39
40

Extinguisher and Cool
Abeken Construções, Lda
Comac Construções, Lda
WBHO Projects Mozambique
Fenix Construções, Lda

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
58

Onnis Engenharia, Lda
SIMI Moçambique, Lda
JVC Construções, Lda
Akay Construções, INC, Lda
BBS-Building Service
Jiang Internacional, C.G. Moz, Lda
Toe Africa
Dallas Consulting Group
CCH- construções, Lda
Case Construções, Administração
Gul Sons, Lda
BO & Associados
Gkachs Construções, SU, Lda
Construções Maravilha, Lda
Someq, Lda
Indian Sando Comércio
Horizon Mark, NS Construções
Maputo, aos 21 de Abril de 2021
O Presidente da Comissão
Ilegível
4056
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DE ESTADO NA PROVÍNCIA DE
MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DE JUSTIÇA E TRABALHO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão nº 345 R/C

AVISO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de dezassete de Fevereiro de
dois mil e vinte e um, lavrada de folhas cem verso, a folhas cento e um verso, do livro de notas
para escrituras diversas número duzentos e setenta 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 Faustino José
Bulande Guirruta, no estado de casado sob O regime de comunhão geral com Isaura da Graça
Lopes, natural de Jangamo, de setenta e um anos de idade, com a última residência no Bairro
Polana-Cimento “A”, Distrito Municipal KaMpfumo, sem ter deixado testamento ou qualquer outra
disposição de sua última vontade.
Deixou como únicos e universais herdeiros de todos os seus bens, sua esposa Isaura da Graça
Lopes, natural de Lifidzi-Angónia, que ocupa simultâneamente a posição de meeira e seus filhos:
Amílcar José Gomes Guirruta, Fernanda Gomes Guirruta, Leonardo Carlos Lopes Guirruta,
Jéssica Rossella Adélia Guirruta, todos solteiros, maiores, naturais e residentes em Maputo e
Shantel Faustino Guirruta, solteira, menor, natural e residente na cidade de Maputo.
Que não deixou outras pessoas que por lei e com eles possam concorrer à sucessão da herança e
que dela fazem parte bens móveis e imóveis.

O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27
do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº
31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 (trinta) dias, a
contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem
se julgue com direito a opor-se que seja atribuído o Certificado
Mineiro número 10610CM para Pedra de Construção, no distrito
de Namaacha, na província de Maputo, a favor da requerente
MARIA PENITENCIA BAULANE, com as seguintes coordenadas
geográficas:

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ENE MANUEL
CUMBEZA PEMBE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE FAUSTINO JOSÉ BULANDE GUIRRUTA

Latitude

Longitude

Maputo, aos 30 de Março de 2021

1

-26 03 20,00

32 14 0,00

O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)

2

-26 03 50,00

32 14 0,00

3

-26 03 50,00

32 13 50,00

4

-26 03 20,00

32 13 50,00

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
ÂNGELO DAS NEVES GAVETA JÚNIOR

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura de catorze de Abril de dois mil e
vinte e um, exarada de folhas trinta e um a trinta e dois, do livro de notas para escrituras
diversas número trezentos e cinquenta e oito traço “B”, do Segundo Cartório Notarial
de Maputo, perante mim DANILO MOMADE BAY, Conservador e Notário Superior em
exercício no referido Cartório, foi celebrada uma escritura de Habilitação de Herdeiros
por óbito de ENE MANUEL CUMBEZA PEMBE, de sessenta e sete anos de idade, no
estado de viúva, que era de nacionalidade moçambicana, com última residência
habitual no Bairro Chamanculo “A”, com última residência habitual no Bairro de Hulene,
filha de Manuel Cumbeza e de Funasse.
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última
vontade.
Deixando como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, seu seus filhos: Eva
Pedro Mabunda, casada com Pascoal Julião Zunguze, sob o regime de comunhão geral
de bens e Manuel Pedro Mabunda, solteiro, maior, naturais de Catandica, residentes
nesta cidade.
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

Vértice

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E NOTARIADO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, n.º 1472-1º andar

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPARTIÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DE JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e um de Abril de
dois mil e vinte e um, exarada de folhas vinte e nove verso a folhas trinta e um, do
livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e setenta e oito, traço
“D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante Aldina Guilhermina Samuel Rututo
Momade, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, foi lavrada uma
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Ângelo das Neves Gaveta
Júnior, solteiro, natural de Maputo, residente que foi em Maputo, sendo filho de
Ângelo das Neves Gaveta e de Olga Elisa de Jesus Martins.
Que, ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e universais
herdeiros de todos os seus bens e direitos, seus filhos: Leslie Ashley Marcos
Gaveta e Âniya Enosse das Neves Gaveta, naturais de Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram os declarados herdeiros
ou com eles possam concorrer à sua sucessão.
Está conforme

Está conforme

Maputo, aos vinte e dois de Abril de 2021

Maputo, aos 22 de Abril de 2021

4665

A Notária
(Ilegível)

A Notária Superior
(Ilegível)

4677

4671

Maputo, aos 26/2/2021
O Director
Fernando Andela
(Especialista “B”)

4245
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DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO PROVINCIAL DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATO
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Verba nº 2
Imóvel descrito na Conservatória do
Registo Predial de Maputo, sob o nº
60.592, a fls. 39 verso do livro B/208,
inscrito a favor de Angélica Bila,
na mesma Conservatória, sob o nº
90.027, a fls. 40 do livro G/140;
Verba nº 3
Imóvel descrito na Conservatória do
Registo Predial de Maputo, sob o nº
60.596, a fls. 41 verso do livro B/208,
parcela nº 658, inscrito provisoriamente por falta de título, a favor de
Angélica Bila, na mesma Conservatória, sob o nº 87.228, a fls. 32 do livro G/132.
Maputo, aos 4 de Março de 2021
O Ajudante de Escrivão de Direito
Constantino Rafael Tivane
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme
4013
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2. Os concorrentes deverão ser titulares de documentos que testam a sua
elegibilidade, nos termos do regulamento, demonstrando nos termos dos
artigos 23, 24, e 25 nos termos do Decreto nº 5/2016 de 8 de Março.
A alvará do consultoria III Fiscalização, 2ª Classe ou superior ,
válido, emitido pela comissão de licenciamento de Empreiteiros e de
Consultores de construção civil.

no

Te

I. Descrição de experiência e das competências do concorrente de
forma clara e suscita, indicando as qualificações e experiência em
trabalho similares.
II. Informação resumida sobre o quadro Técnico da Empresa.

al

III. Resumo de currículo vitae (CV) de pessoal qualificado disponível.

an

IV. VI Outra informação que considerar relevante.

Para garantia da proposta, não será exigida Caução Provisória.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar
os documentos do concurso ou adquiri-los pela importância não
reembolsável de 1.500,00 (Mil e quinhentos meticais) na RPGEAC da
Direcção Provincial de Saúde de Tete, Rua Kwame Nkrumah, Bairro Josina
Machel,, Nuite nº 500166029. O pagamento deverá ser em depósito directo
no BIM (na conta nº 486503016 – RECEITAS DA RPGEAC).
4. O período de validade das propostas será de 90 (noventa) dias, contados a
partir da abertura das mesmas.
5. As propostas deverão ser entregues até às 9 horas do dia 10/05/2021 e a
sessão de abertura será no mesmo dia, pelas 11: horas, na sala de reuniões
desta Direcção, na presença de concorrentes que desejarem comparecer.
Autoridade Competente

As manifestações de interesse devem cingir-se a um máximo de 60
(sessenta) páginas.

(Ilegível)
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Verba nº 1
Imóvel descrito na Conservatória do
Registo Predial de Maputo, sob o nº
60.779, a fls. 161 do Livro B/208, na
parcela nº 37, inscrito provisoriamente por falta de título, a favor de
Angélica Bila, na mesma Conservatória, sob o 80.050, a fls. 98 verso, do
livro G/111;

Os consultores poderão associar-se com o intuito de reforçar as suas
qualificações.
O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de
Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto 5/2016, de 8 de Março.

C

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
Angélica Bila Comercial, E.I., com
sede no Bairro 3 de Fevereiro, nº 183,
Cidade de Maputo, 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 182/2019-P, movidos
pelo exequente FNB, Moçambique,
S.A., sobre os seguintes imóveis:

1. Para o efeito, a Direcção Provincial de Saúde de Tete, convida-se as pessoas
singulares ou coletivas, nacionais, micro, pequena e médias empresas,
interessadas e elegíveis inscritas no cadastro único de Empreitadas de
Obras Publicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços ao Estado,
à apresentarem propostas fechadas para prestação dos serviços acima
referidos.

o

ANÚNCIO

Contratação para prestação de serviços de fiscalização de Obra de construção de Centro de Saúde Rural tipo II de Chicula no Distrito de Dôa .

no
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE
DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

or

Concurso Limitado nº58F0001761/CL/07/UGEA/2021

1.

Anúncio de Concursos

A Direcção Provincial de Saúde de Tete, pretende adquirir bens e serviços, neste sentido, convida-se as pessoas singulares ou colectivas nacionais, interessadas à apresentarem
propostas fechadas para execução de fornecimento de bens e prestação de serviços de acordo com discriminado na tabela abaixo:
Concurso

Modalidade
Contratação

Objecto

Visita ao local
da obra

58F001761/
C.P.D/0001/2021

Concurso
Limitado

Contratação para execução de
fornecimento de material eléctrificação

N/A

58F001761/
CL/0008/2021

Concurso
Limitado

Contratação para execução de
fornecimento de produtos de higiene e
limpeza

N/A

nº 58F001761/
CL/0009/2021

Concurso
Limitado

Contratação para execução de
fornecimento de material de construção N/A
Civil

58F0001761/
C.L/005/ /2021
58F0001761/
C.L/006/ /2021
58F0001761/
C.P/002/2021

2.
3.
4.

Concurso
Limitado

Contratação para execução de
fornecimento de material de
Escritório

Concurso
Limitado

Contratação para execução de
fornecimento de lubrificantes, Filtros N/A
e pneus

Concurso
Público

Contratação para execução de
construção de Centro de Saúde Rural
tipo II de Chikula no Distrito de Dôa

N/A

Data e hora de
visita
04/05/2021
9:00h

Data/hora de entrega e abertura
das propostas
Data e hora de entrega:
10/05/2021 até 09:00 h
Data e hora de abertura:
10/05/2021 às 09h:15minutos
Data e hora de entrega:
10/05/2021 até 09h:15minutos
Data e hora de abertura:
10/05/2021 às 09h:30minutos
Data e hora de entrega:
10/05/2021 até 09h:45minutos
Data e hora de abertura:
10/05/2021 às 10:00h
Data e hora de entrega:
10/05/2021 até 10:00h
Data e hora de abertura:
10/05/2021 às 10:15minutos
Data e hora de entrega:
10/05/2021 até 10h:15minutos
Data e hora de abertura:
10/05/2021 às 10:30minutos
Data e hora de entrega:
18/05/2021 até 09:00 h
Data e hora de abertura:
18/05/2021 às 09h:15 minutos

Validades
propostas
90 DIAS

Data de Anuncio de
Posicionamento
14/05/2021
09:00 horas

Garantia
Provisória
Não aplicável

90 DIAS

14/05/2021
09h:30 minutos

90 DIAS

14/05/2021
09h:45 minutos

Não aplicável

90 DIAS

14/05/2021
10:00h

Não aplicável

90 DIAS

14/05/2021
10h:15mint.

90 DIAS

26/05/2021
09:00 horas

Não aplicável

Não aplicável

280.000,00mt

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações examinar os documentos de concursos ou levantá-los no endereço indicado no número 4, deste anúncio pela
importância não reembolsável de 1500,00 (mil e quinhentos meticais) para cada conjunto. O pagamento deverá ser em depósito directo no BIM (na conta nº 486503016RECEITAS DA RPGEAC).
3. O período de validade das propostas será de 90 (noventa) dias, contados a partir da abertura das mesmas.
4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e a sessão de abertura será no mesmo dia, nas horas indicadas no quadro acima, na presença de concorrentes que
desejarem comparecer.Endereço: Direcção Provincial de Saúde de Tete, RPGEAC, Rua dos Kwame NkrumahCidade de Tete.5. O concurso será regido pelo Regulamento de
Contratação de empreitada de obras públicas, fornecimento de bens e Prestação de serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto n°5/2016 de 8 de Março.
Autoridade competente
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ANÚNCIO DE CONCURSO
(Fornecimento de Bens e Serviços)
Referência N0 006/SOS/MAPUTO/2021
A Aldeias das Crianças SOS Moçambique é membro da SOS Kinderdorf International,
uma das maiores organizações não governamentais dedicada a apoio de crianças
sem cuidados parentais adequados ou em risco de perde-los. Em Moçambique,
a organização está estabelecida em seis provincias, designadamente Maputo,
Inhambane, Sofala, Manica, Tete e Cabo Delgado.
A Aldeias das Crianças SOS Moçambique, convida pessoas singulares e colectivas
interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade, a apresentarem propostas
em envelopes fechados, para a prestação dos serviços mencionados nos lotes abaixo:

or

na
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Lote 1: Serviços de catering
Lote 2: Fornecimento de material de escritório
Lote 3: Serviços de serigrafia e gráfica
Lote 4: Serviços de agenciamento de viagens
Lote 5: Fornecimento de produtos alimentares

e/
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Lote 6: Serviços de hotelaria
Lote 7: Material de higiene, limpeza e de prevenção contra Covid-19
Lote 8: Serviços de táxi
Lote 9: Fornecimento de equipamento e material informático.

.m

São concorrentes elegíveis os que apresentarem os seguintes requisitos:
• Alvará da actividade comercial
• Cadastro único
• Declaração do INSS
• Quitação das Finanças
• Quitação Técnica

gr

am

:t
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adicionais podem solicitar pelo seguinte email: Edelicio.langa@soscvs.org.mz
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As propostas devem ser entregues no escritório da Aldeias de Criança SOS Maputo, na
Av. 24 de Julho n0 3260; até 15.00 horas dia 3 de Maio 2021. Para mais informações

no
ss

o

Anúncio de vaga
Oficial de Comunicação (Maputo)

Ac

es
se

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 Latina.
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
é desenvolver, e gerir as ferramentas e canais de comunicação; desenvolver e disseminar materiais, publicações,
histórias, etc.; organizar e facilitar eventos e treinamentos; apoiar todos os componentes do programa em seu trabalho
de comunicação.

7. Os documentos do concurso, em português, poderão ser adquiridos pelas firmas interessadas, contra o
pagamento de 50.000,00 MT (cinquenta mil Meticais), valor não reembolsável, a ser depositado no Banco de
Moçambique, conforme os detalhes:
Designação da Conta: MIREME–PROJECTO MPHANDA NKUWA
Banco Beneficiário: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Swift Code: BMOCMZMA
No. de Conta: 535551 9004
Moeda: Metical (MZM)
NIB: 0000 0221 05355519004.45
IBAN: MZ59.0000.0221.05355519004.45
8. O comprovativo do depósito deverá ser apresentado no acto de levantamento dos Documentos do Concurso.
9. A Licitação electrónica não será permitida. As propostas atrasadas serão rejeitadas.
10. Os concorrentes deverão indicar a designação do presente concurso (Contratação de Serviços de Auditoria Externa
ao Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa – Fundos de Preparação do
PHMNK)) e apresentar em envelopes separados, fechados e lacrados as propostas técnicas e financeiras, sob pena de
serem anuladas;

11. Todas as propostas deverão ser entregues em envelopes fechados e lacrados no endereço abaixo indicado, até
ás 15:00 horas do dia 21 de Maio de 2021;
12. As propostas técnicas serão abertas às 15:30 horas do dia 21 de Maio de 2021, na presença dos concorrentes
e / ou dos seus representantes e quaisquer entidades interessadas que desejarem assistir ao acto;
13. As propostas financeiras das empresas cuja a avaliação técnica for igual ou superior a 75 pontos, em
conformidade com os documentos do concurso (Secção X Complemento IAC) serão abertas na presença dos
interessados, as 10:00 horas do dia 8 de Junho de 2021.
14. Todas as propostas devem ser acompanhadas por uma garantia de concurso no valor de 75,000.00 Mt
15. O endereço acima mencionado é:

Responsabilidades-Chave:
• Actualizar a estratégia de comunicação; Desenvolver comunicações, marketing e materiais de propaganda
(incluindo folhetos, brochuras, vídeos, entre outros);
• Desenvolver, gerir e actualizar o website e a presença nas redes sociais, incluindo o desenvolvimento de
publicações, artigos e histórias;
• Organizar e facilitar eventos, preparar materiais de comunicação para eventos, incluindo apresentações,
discursos e comunicação com a imprensa;
• Conceber e editar documentos do projecto, incluindo relatórios, criar e gerir um banco de dados de fotos e
vídeos;
• Monitorar o desempenho das actividades de comunicação;
• Gerir colaborações com o(s) doador(es), e outras equipas e plataformas de comunicação;
• Auxiliar nas actividades de monitoramento, aprendizagem e avaliação, incluindo o desenvolvimento de
estudos de base, lições aprendidas, boas práticas e colecta de dados, evidências estatísticas, qualitativas e
anedóticas;
Requisitos-Chaves:
• Nível Superior em comunicação, marketing ou áreas afins;
• Pelo menos 2 anos de experiência de trabalho na área de Comunicação ou Marketing;
• Experiência em software de desenho criativo (como edição de imagem e vídeo, Microsoft Publisher, InDesign,
Photoshop entre outros);
• Compreensão básica do sector de energia fora da rede e desenvolvimento do sector privado (preferível)
• Capacidade de pensar de forma independente, analisar problemas e identificar soluções;
• Disponibilidade para viajar fora e dentro do país; Capacidade de trabalhar de forma independente e com a
equipa;
• Proficiência oral e escrita em Inglês; Fortes habilidades interpessoais e criatividade.
Candidaturas
Caso tenha as habilidades e atributos adequados, envie a sua candidatura e CV, através do seguinte link:
https://smrtr.io/5qT69, até o dia 04 de maio 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 selecionados para entrevista serão contactados
no prazo de duas semanas após a data de encerramento das candidaturas.

Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (GMNK)
Att: Sr. Eng. Sergio Elisio, Director Técnico do GMNK
Av. Zedequias Manganhela, 267, Edifício JAT IV, 7o Andar, Maputo
E-mail: Mphanda.Nkuwa@gmnk.co.mz
Telefone: (+258) 84 329 7060
Maputo - Moçambique
4070
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ANE-IP, SOFALA

Infantil;
• Experiência de trabalho em Unidades
Sanitárias do Sistema Nacional de
Saúde.

2. Os concursos serão conduzidos através dos procedimentos do Governo de Moçambique, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, que regula a
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado e são abertos a todas as empresas nacionais, elegíveis
e possuidores de Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas conforme a classe de Alvará mínima constantes da tabela abaixo:
Nº de Concurso

Estrada

Ext. (km)

Garantia provisória (MT)

Classe de alvará

Data de visita

N282 Muanza/ Matondo

106

30.000,00

4ª Classe

4/5/2021

2/MR-TPL/DPANES/2021

N283 Marromeu/ Caia

95

30.000,00

4ª Classe

4/5/2021

3/MR-TPL/DPANES/2021

N283 Caia/Chemba

100

30.000,00

4ª Classe

4/5/2021

4/MR-TPL/DPANES/2021

R1001 Casa Banana

90

20.000,00

3ª Classe

4/5/2021

5/MR-TPL/DPANES/2021

R1002 Inhaminga / Lacerdónia

47

20.000,00

3ª Classe

4/5/2021

6/MR-TPL/DPANES/2021

NC Muxungue / Chibabava

40

20.000,00

3ª Classe

4/5/2021

na

Inhaminga

l

1/MR-TPL/DPANES/2021
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3. Os concorrentes interessados poderão consultar o documento de concurso na Secretaria da Delegação Provincial da ANE/Sofala, sita na estrada Nacional Nº6,
Bairro de Manga Mascarenhas, durante as horas normais de expediente e / ou adquirir através da importância não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil
meticais) a partir do dia 27 de Abril de 2021, mediante apresentação do recibo de deposito, do valor indicado acima na conta nº66546948 do Millenium BIM.
4. As propostas deverão ser acompanhadas por uma garantia provisória, no valor constante na tabela para cada concurso e válida por um período de 90 dias,
contados a partir da data de abertura das propostas .

ov

II. QUALIFICAÇÕES ESPECÍFICAS PARA
ENFERMEIRAS DE SMI (20)
• Formação media em Saúde Materna

1. A Administração Nacional de Estradas, Delegação de Sofala, convida pessoas colectivas, singulares e nacionais, interessadas a apresentarem propostas fechadas
para as obras de manutenção de rotina de estradas terraplenadas, por um período de 12 meses, na província de Sofala,

5. As propostas devem ser apresentadas devidamente seladas, com indicação do objecto do concurso e deverão ser entregues em duplicado num envelope
fechado no endereço abaixo indicado até as 9 horas do dia 18 de Maio de 2021 e abertura das mesmas será as 9.15 horas do mesmo dia.

e/
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I. QUALIFICAÇÕES GERAIS:
• Excelente comunicação verbal e
escrita em Português;
• Conhecimento de línguas locais, é
uma vantagem;
• Capacidade de trabalhar sob pressão;
• Capacidade de trabalhar com
autonomia e responsabilidade;
• Habilidades
de
comunicação,
coordenação e trabalho em equipa;
• Capacidade para resolução de
problemas e capacidade analítica

ANÚNCIO DE CONCURSOS PÚBLICOS

6. A visita ao local das obras realizar-se-á no dia 4 de Maio de 2021 e a concentração dos concorrentes será às 7.00 horas do mesmo dia, na Báscula de Dondo,
na estrada NacionaL Nº6.

.m

O Centro de Colaboração em Saúde (CCS),
pretende contratar pessoal para a cidade
de Maputo, para as posições abaixo
mencionadas com a respectiva qualificação:

:t

7. A reunião para a indicação do posicionamento dos concorrentes, está marcada para o dia 15 de Junho de 2021, pelas 10:00 horas no endereço que se segue;

III. QUALIFICAÇOES ESPECÍFICAS PARA
TECNICOS DE MEDICINA (10)
• Técnico de Medicina;
• Experiência em trabalhar em Unidades
Sanitárias do SNS será uma vantagem.

8. DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ANE, IP - SOFALA

IV. QUALIFICAÇÕES ESPECÍFICAS PARA
TÉCNICOS DE LABORATÓRIO (3)
• Técnico médio de laboratório;
• Experiência em trabalhar em Unidades
Sanitárias do SNS será uma vantagem.
• Carta de condução de motorizadas.

9. A ANE, reserva-se ao direito de não adjudicar mais de 1(um) concurso, por concorrente.

Ac

• Experiência de trabalho no Serviço
Nacional de Saúde será uma vantagem;
• Experiência em Técnicas
Participativas e de abordagens de
comunicação para mudança de
comportamento ao nível comunitário;
• Carta de condução de motorizada.
Nota: As presentes contratações são para
preencher vagas existentes em Unidades
Sanitárias do Sistema Nacional de Saúde,
e o pacote remuneratório vai de encontro
ao pacote aprovado pelo Governo de
Moçambique, pago ao funcionário
público.

A data de encerramento da apresentação
das candidaturas é de 30 de Abril de
2021. Os candidatos interessados deverão
apresentar uma carta de apresentação
juntamente com o “Curriculum Vitae”
detalhando as experiências relevantes e
referências que possam ser consultadas,
para: recursoshumanos@ccsaude.org.mz
e indicar no assunto do email a posição a qual
se candidata. Somente os candidatos que
reunirem os requisitos serão contactados.
Os Termos de Referência para a posição
acima referida, poderá ser adquiridos nos
escritórios da organização, na Rua Damião
de Góis nº 279, Bairro da Sommershield, das
7:30 as 16:30h.
4047
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ANÚNCIO DE CONCURSOS PÚBLICOS

1. A Administração Nacional de Estradas, Delegação de Sofala, convida pessoas colectivas, singulares e nacionais, interessadas a apresentarem propostas fechadas para a
manutenção de rotina de estradas revestidas, por um período de 12 meses, na província de Sofala.
2. Os concursos serão conduzidos através dos procedimentos do Governo de Moçambique, aprovados pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, que regula a Contratação
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado e são abertos a todas as empresas nacionais, elegíveis e possuidores de
Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas conforme a classe de Alvará mínima constantes da tabela abaixo:

es
se

• Mínimo de 3 anos de experiência de
trabalho em programas comunitários
de preferência relacionadas com HIV/
TB;

Beira, aos 22 de Abril de 2021

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ANE-IP, SOFALA

no
ss

V. QUALIFICAÇÕES ESPECÍFICAS MOBILIZADORES COMUNITÁRIOS DISTRITAIS
(05)
• Formação superior ou nível médio em
Ciências Sociais ou áreas afim;

Estrada Nacional N6- 19º Bairro de Manga Mascarenhas
Telef 23301636
Fax:23301850
Beira- Sofala, Moçambique

Nº de Concurso

Estrada

Ext. (km)

Garantia provisória (MT)

Classe de alvará

Data de visita

1/MR-ASF/DPANES/2021

N1-Rio Save / Muxungue

110

20.000,00

4ª Classe

7/5/2021

2/MR-ASF/DPANES/2021

N1-Muxungue/ Revue

80

20.000,00

4ª Classe

7/5/2021

3/MR-ASF/DPANES/2021

N1- Rio Revue /Inchope

75

20.000,00

4ª Classe

7/5/2021

4/MR-ASF/DPANES/2021

N1-Inchope/Gorongosa

76

20.000,00

4ª Classe

7/5/2021

5/MR-ASF/DPANES/2021

N1-Gorongosa / Muera

59

20.000,00

4ª Classe

7/5/2021

6/MR-ASF/DPANES/2021

N1-Rio Zangue/Caia

62,5

20.000,00

4ª Classe

7/5/2021

7/MR-ASF/DPANES/2021

N1- Caia/ Chimuara

2,3

10.000,00

3ª Classe

7/5/2021

3. Os concorrentes interessados poderão consultar o documento de concurso na Secretaria da Delegação Provincial da ANE/Sofala, sita na estrada Nacional Nº6, Bairro
da Manga Mascarenhas, durante as horas normais de expediente e / ou adquirir através da importância não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais) a partir
do dia 27 de Abril de 2021, mediante apresentação do recibo de deposito, do valor indicado acima na conta nº66546948 do Millenium BIM.
4. As propostas deverão ser acompanhadas por uma garantia provisória, no valor constante na tabela para cada concurso e válida por um período de 90 dias, contados
a partir da data de abertura das propostas .
5. As propostas devem ser apresentadas devidamente seladas, com indicação clara do objecto do concurso e deverão ser entregues em duplicado num envelope fechado
no endereço abaixo indicado até às 9.00 horas do dia 18 de Maio de 2021 e abertura das mesmas será às 9.15 horas do mesmo dia.
6. A visita ao local das obras realizar-se-á no dia 7 de Maio de 2021 e a concentração dos concorrentes será as 9.00 horas do mesmo dia, na Báscula do Posto
Administrativo de Inchope, na estrada NacionaL Nº1.
7. A reunião para a indicação do posicionamento dos concorrentes, está marcada para o dia 15 de Junho de 2021, pelas 9.00 horas no endereço que se segue;
8. DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ANE, IP - SOFALA
Estrada Nacional N6- 19º Bairro de Manga Mascarenhas
Telef 23301636
Fax:23301850
Beira- Sofala, Moçambique
9. A ANE, reserva-se ao direito de não adjudicar mais de 1(um) concurso, por concorrente.
Beira, aos 22 de Abril de 2021
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F U N D O

D E E ST R A D A S

República de Moçambique
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSO HIDRICOS

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE INHAMBANE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Delegação Provincial do Fundo de Estradas de Inhambane (FP) convida pessoas singulares, colectivas ou
empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas de acordo com o seguinte:

10/5/2021

8.30H

8.45H

10/5/2021

11.30H

11.45H

10/5/2021

13.30H

13.45H

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

60.000,00

Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33 e nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016/,
de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos abaixo foram adjudicados às seguintes Empresas:
Nº do Concursos

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar ou adquirir os documentos dos
concursos na Delegação Provincial do Fundo de Estradas de Inhambane-FP, durante as horas normais de
expediente, a partir do dia 26/4/2021, sob pagamento de uma importância não reembolsável de 2.000,00
MT (dois mil meticais) para Cocurso Público e 1000,00 (mil meticais) para Concurso Limitado, por
exemplar, fazendo depósito na conta 14669915 BIM.
3. Os envelopes contendo propostas deverão estar devidamente selados e entregues na Delegação Provincial
do Fundo de Estradas de Inhambane (FEI) sita na Avenida da Independência, Telefax 29-320517,
cidade de Inhambane,
4. O período de validade das propostas será de 90 dias.
5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Inhambane, Abril de 2021
O DELEGADO PROVINCIAL
(ILEGÍVEL)

Objecto

Empresa

Valor

Modalidade

03/AON/FIPAG/
CL/2021

Contratação de Serviços de
limpeza, Higiene, Jardinagem
e Fornecimento de Materiais
de limpeza

L.R.LIMPEZA E
PRESTACAO DE
SERVICOS,LDA

1.430.088,00MT

Limitado

04/AON/FIPAG/
CL/2021

Contratação de Serviços de
Reparação de Viaturas e
Motorizadas

BARREIROS MOTORS

950.000,00MT

Limitado

05/AON/FIPAG/
CL/2021

Fornecimento de Material
eléctrico

1.362.407,62MT

Limitado

06/AON/FIPAG/
CL/2021

Fornecimento de material de
Canalizacao para Manutencao
do Sistema

ALLPER
PROCUREMENT
E SERVICOS SOC.
UNIP,LDA

980.803,62MT

Limitado

07/AON/FIPAG/
CL/2021

Fornecimento de Ferramentas
e Utensílios diversos

SERVITRONICA SOC.
UNIP,LDA

1.430.784,34MT

Limitado

08/AON/FIPAG/
CL/2021

Fornecimento de Produtos
Alimentares e leite

AGRONORTE.SOC.
UNIP,LDA

444.930,00MT

Limitado

Fornecimento de Refeições e
serviços Catering

A.S,LDA

791.000,00MT

Limitado

Fornecimento de Mobiliário
de Escritório

HOLDINVEST,LDA

1.017.549,00MT

Limitado

Fornecimento de Reagentes e
Material de Laboratório

HOLDINVEST,LDA

1.047.547,80MT

Limitado

SERVITRONICA SOC.
UNIP,LDA

:t

09/AON/FIPAG/
CL/2021

l

9.15H

na

9.00H

or

25/5/2021

Garantia
provisória

oj

Fornecimento e montagem de
mobiliário de escritório
Prestação de serviços de segurança
nas instalações da DPFEI-FP
Fornecimento de combustíveis e
lubrificantes
Servicos de limpeza nas instalações
da DPFEI-FP

Hora de
abertura

ov

CONCURSO PÚBLICO Nº
01/DPFEI/2021
FEI/CONCURSO
LIMITADO/Nº01/2021
FEI/CONCURSO
LIMITADO/Nº02/2021
FEI/CONCURSO
LIMITADO/Nº03/2021

Hora de
entrega

e/
N

Objecto

.m

Data de entrga
das propostas

Nº Concurso

FIPAG Nacala
Unidade Gestora Executora das Aquisições
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

DIRECÇÃO REGIONAL NORTE
AREA OPERACIONAL DE NACALA-FIPAG

es
se

ANÚNCIO DE CONCURSOS

Ac

1. O Fundo de Investimento e Património de Abastecimento de Água – Área Operacional
de Nacala (AON-FIPAG), convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras,
elegíveis e interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na
tabela abaixo:
Modalidade
Referência
de
do Concurso
Contratação

Data e hora
Data e hora de
de entrega de
abertura de
Garantia
documentos de documentos de
provisória
qualificação e qualificação e
propostas
propostas

Objecto do
Concurso

Data e hora
de anúncio de
posicionamento

01/AON/
FIPAG/
CL/2021

Concurso
Limitado

Fornecimento
de material
de escritório
(consumível)

Não
Aplicável

5/5/2021 às
9 horas

5/5/2021 às
9:15 horas

10/5/2021 às
10:00 horas

02/AON/
FIPAG/
CL/2021

Concurso
Limitado

Fornecimento
de material
informático

Não
Aplicável

5/5/2021 até às
10:00 horas

5/5/2021 às
10:15 horas

10/5/2021 às
11:00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos dos
Concursos ou adquirí-los nos escritórios do FIPAG-AON, sita na Av. Do Trabalho, Cidade de NacalaPorto, durante as horas normais de expediente, pela importância não restituível de 1.500,00MT
(mil e quinhentos meticais) para cada conjunto. O valor deve ser depositado na conta bancária nº
54835362101 BCI FIPAG-Nacala (receita).
3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e serão abertas, no mesmo
endereço, na presença dos concorrentes e público que desejarem comparecer.
4. O período de validade das propostas é de 120 dias, a contar da data de abertura das mesmas.
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.
Nacala, Abril de 2021
Autoridade Competente
187

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE GAZA
GABINETE DO GOVERNADOR
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE GAZA
GABINETE DO GOVERNADOR

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos

Anúncio de Concursos

O Gabinete do Governador de Gaza convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a
apresentarem propostas fechadas para os concursos indicados na tabela abaixo:

01

Concurso Limitado

02

Concurso Limitado

03

Concurso Limitado

04

Concurso Limitado

05

Concurso Limitado

06

Concurso Limitado

Data e hora de
abertura das
propostas
Data: 3/5/2021
Hora: 9:30h
Data: 3/5/2021
Hora: 10:30h
Data: 3/5/2021
Hora: 11:30h
Data: 3/5/2021
Hora: 12:30h
Data: 3/5/2021
Hora: 14:30h
Data: 3/5/2021
Hora: 15:30h

O Gabinete do Governador de Gaza convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras,
interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos indicados na tabela abaixo:

Validade
das
propostas

Nr. de
ordem

120 Dias
120 Dias

Modalidade de
contratação

01

Concurso Limitado

02

Concurso Limitado

03

Concurso Limitado

120 Dias
120 Dias
120 Dias

120 Dias

Data e hora de
entrega das
propostas

Objecto do concurso
Manutenção e reparação
de viaturas, incluindo o
fornecimento de assessórios
Aquisição de material de
canalização para manutenção
do furo e do sistema de
abastecimento de água
Manutenção e limpeza de
jardins, incluindo a reposição
de plantas

Data e hora de
abertura das
propostas

Validade
das
propostas

Data: 4/5/2021
Hora: 9:00h

Data: 4/5/2021
Hora: 9:30h

120 Dias

Data: 4/5/2021
Hora: 10:00h

Data: 4/5/2021
Hora: 10:30h

120 Dias

Data: 4/5/2021
Hora: 11:00h

Data: 4/5/2021
Hora: 11:30h

120 Dias

Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter os Documentos do Concurso, na UGEA do Gabinete do
Governador de Gaza, durante as horas normais de expediente, sita na Av. Samora Machel, telefax n° 28222002
ao lado do Tribunal Judicial Provincial, pela importância não reembolsável de 1.500,00Mt (Mil e Quinhentos
meticais) para cada caderno, que deverá ser depositado na conta bancária da Entidade Contratante n°
499393734 BIM. A consulta pode ser feita no mesmo local, gratuitamente.

l

Modalidade de
contratação

Data e hora de
Objecto do concurso
entrega das
propostas
Aquisição de material de escritório Data: 3/5/2021
e de consumo informático
Hora: 9:00h
Aquisição de material de higiene e Data: 3/5/2021
limpeza
Hora: 10:00h
Data: 3/05/2021
Aquisição de géneros alimentícios
Hora: 11:00h
Data: 3/5/2021
Fornecimento de lanches e almoços
Hora: 12:00h
Fornecimento de combustível e
Data: 3/5/2021
Hora: 14:00h
lubrificantes
Manutenção de bens imóveis da
instituição e fornecimento de
Data: 3/5/2021
diversos materiais de construção, Hora: 15:00h
eléctrico e canalização

na

Nr.
de
ord

or

Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter os Documentos do Concurso, na UGEA do Gabinete do Governador
de Gaza, durante as horas normais de expediente, sita na Av. Samora Machel, telefax n° 28222002 ao lado do Tribunal
Judicial Provincial pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) para cada conjunto,
que deverá ser depositado na conta bancária da Entidade Contratante n° 499393734 BIM. A consulta pode ser feita no
mesmo local, gratuitamente

oj

As propostas devem possuir obrigatoriamente os seguintes documentos actualizados:
 Alvará;
 Certificado de Quitação;
 Certidão de Segurança Social;
 Cadastro Único;
 Quitação do INE e
 Certidão do Tribunal.

.m

e/
N

ov

As propostas devem possuir obrigatoriamente os seguintes documentos, actualizados:
 Alvará;
 Certificado de Quitação;
 Certidão de Segurança Social;
 Cadastro Único;
 Quitação do INE e
 Certidão do Tribunal.

As propostas deverão estar seladas e entregues na Secretaria do Gabinete do Governador de Gaza, nas horas
indicadas na tabela acima. A abertura das propostas será na presença dos concorrentes ou seus legítimos
representantes interessados em assistir o acto.
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° 05/2016, de 08 de Março.

am

:t

As propostas deverão estar seladas e entregues na Secretaria do Gabinete do Governador de Gaza, nas horas indicadas na
tabela acima; A abertura das propostas será na presença dos concorrentes ou seus legítimos representantes, interessados
em que assistir o acto.

Xai-Xai, aos 16 de Abril de 2021
A Directora do Gabinete

gr

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° 5/2016, de 8 de Março.

le

Xai-Xai, aos 16 de Abril de 2021
A Directora do Gabinete

LMC

Gab. Governador Av. Samora Machel. Telefax n° 282 22002. Email: gab.gov.gaza.@teledata
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Gab. Governador Av. Samora Machel. Telefax n° 282 22002. Email: gab.gov.gaza.@teledata

Lúcia Piedade Mate Joaquim
/Tec. Superior N1/

Te

Lúcia Piedade Mate Joaquim
/Tec. Superior N1/

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
ARA-C,IP, Administração Regional de Águas do Centro, Instituto Público
UGEA- Unidade Gestora Executora das Aquisições
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Pedido de Manifestação de Interesse

ANÚNCIO DE CONCURSO

es
se

I. Concurso baseado na Qualidade e no Preço Nº:47F000741/0004/CBQP/Consultoria/2021, para
contratação de consultoria para fiscalização da empreitada de construção de uma represa no rio
Nhantsato.
II. Concurso baseado na Qualidade e no Preço Nº:47F000741/0005/ CBQP/ Consultoria /2021, para
contratação de consultoria para fiscalização da empreitada de construção de uma represa em
Chacalanga, Distrito de Marara, Província de Tete.

2.
3.
4.

Ac

III. Concurso baseado na Qualidade e no Preço Nº:47F000741/0006/ CBQP/Consultoria /2021,
para contratação de consultoria para fiscalização da empreitada de construção de uma represa
na localidade de Mpengo, posto Administrativo de Dacata, Distrito de Mossurize na Província de
Manica.

1.

1. A Administração Regional de Águas do Centro, Instituto Público, ARA-Centro,IP, é uma Instituição
responsável pela gestão operacional dos recursos hídricos nas bacias dos rios Zambeze, Búzi,e Pungué
em Moçambique.
2. A ARA-Centro,IP pretende contratar três consultores para fiscalização de três empreitada de obras para a
construção de represas em epígrafe.
3. Neste contexto, a ARA-Centro, IP convida Empresas Colectivas ou Pessoas Singulares elegíveis para
manifestar o seu interesse na prestação dos referidos serviços.
4. Os Consultores serão seleccionados de acordo com o Regulamento de Contratação de Empreitada de
Obras Públicas, Fornecimento de bens e Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n°05/2016, de 8 de
Março.
5. Requisitos para o Consultor:
• Consultor sénior, com mínimo de 5 anos de experiência relevante.
• Ter experiência comprovada em Consultoria para Projectos de construção cívil.
• Ter disponibilidade de interagir com a ARA-CENTRO,IP EM Tete
• Ser fluente na língua Portuguesa.
6. Os consultores interessados deverão fornecer informações indicando que estão qualificados para realizar
este serviço de consultoria. O texto de manifestação de Interesse (MdI) não deve exceder 15 páginas
A4 (excluindo o (s) CV(S)). Este deve incluir informações sobre habilidades disponíveis, experiência
anterior e quaisquer outras informações relevantes (três exemplares, uma original e 2 cópias).

Tipo de
concurso

Data e hora
Data da visita e
da abertura Garantia
hora da entrega
das
provisória
das propostas
propostas

Concurso Pública Nº:
47F00041/0002/
Obras/CP//2021

Concurso
Público

Data da visita ao
local da obra é
obrigatório
Data:
Data:28/4/2021 14/5/2021
Hora: 10.30
Data: 14/5/2021
Hora: 10.15

Não
aplicável

Concurso Limitado Nº:
47F000741/0011/
Bens/CL/2021

Concurso
Limitado

Data:
Data: 14/5/2021
14/5/2021
Hora: 10.15
Hora: 10.30

Não
aplicável

03 Aquisição de material
de marketing

Concurso Limitado
Nº: 47F00041/0012/
Bens/CP//2021

Concurso
Limitado

Data:
Data: 14/5/2021
14/5/2021
Hora: 10.15
Hora: 10.30

Não
aplicável

04 Aquisição de de placas
Luminosas

Concurso Limitado
Nº: 47F00041/0013/
Bens/CP//2021

Concurso
Limitado

Data:
Data: 14/5/2021
14/5/2021
Hora: 10.15
Hora: 10.30

Não
aplicável

Nº

Objectos do concurso

Contratação de
empreitada de obra
para
01 uma (01) represa em
Chacalanga, Distrito de
Marara, Provincia de
Tete.
02

7. Os MdI’s, com o nome e endereço da empresa claramente marcado no topo de cada pagina, deverão ser
entregues nos escritórios da ARA - Centro, IP abaixo indicado até 10 de Maio de 2021.
ARA-Centro,IP– Administração Regional de Águas do Centro Instituto Publico
Bairro Mpadué , EN Nº 07, C.P. 67, Cidade de Tete
Cel + 258 825099720
Fax 25223908

A ARA-Centro, IP convida empresas interessadas a apresentarem propostas, fechadas, para aquisição
de diversos materiais de comunicação e imagem da instituição.
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso
ou levantá-los, pelo valor não reembolsável de 1,000.00MT, no Escritório–sede da ARA-Centro, IP, sito
no Bairro M’Páduè, EN nº 07, cidade de Tete.
O período de validade das propostas será de 90 dias.
As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo ver a tabela, no mesmo endereço, na presença
dos concorrentes.

Aquisição de Uniformes

Nº do concurso

ARA-Centro, IP– Administração Regional de Águas do Centro, IP
Bairro M’padue, EN nº 103 C.P. 67, Cidade de Tete; Telefone 25223907; Fax 25223908;

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 15/2010, de 24 de Maio.
Tete, aos 20 de Abril de 2021

Tete, aos 22 de Abril de 2021
A UGEA
(Ilegível)
185

A UGEA
(Ilegível)
180
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COMUNICADO
O Banco de Moçambique comunica que, na sequência de uma denúncia, efectuou uma
inspecção à Tunex Moçambique, representada pelo Senhor Ernesto José, com sede na
Av. do Trabalho, Estrada Nacional n.º 8, cidade de Nampula, tendo constatado que a
referida entidade vem praticando, sem a devida autorização, operações legalmente
reservadas às instituições de crédito e outras instituições autorizadas à intermediação
ﬁnanceira.
A Tunex Moçambique orquestrou um esquema com vista à concessão de crédito, com
prazo até 12 meses, para a aquisição de produtos, bens e serviços, ﬁxados em 5.000,00
MT, 20.000,00 MT e 50.000,00 MT, para os quais eram cobradas taxas de organização de

na

l

processos nos valores de 40,00 MT, 400,00 MT e 1.040,00 MT, respectivamente. Adicionalmente, no acto de liquidação da dívida, seria cobrada uma comissão de prestação de

oj

or

serviços nos montantes de 799,00 MT, 999,00 MT e 2.499,00 MT, respectivamente.

ov

O Banco de Moçambique participou este facto às autoridades competentes para a
tomada de medidas apropriadas, incluindo a responsabilização dos infractores, por

e/
N

forma a proteger os cidadãos e a economia nacional.

.m

O Banco de Moçambique reitera a advertência ao público em geral a não adesão a
contratos de natureza ilegal e fraudulenta, bem assim a sua disponibilidade para quaisquer

:t

esclarecimentos sobre instituições ﬁnanceiras suspeitas, através do seu Departamento

am

de Supervisão de Conduta, ou pelos números de telefone +258 21354600/21354700.

le

gr

Maputo, 22 de Abril de 2021

Te

P R O MO V E N D O A I N C LUS ÃO F I N A N C E I R A E A
VA LO R I Z AÇ ÃO D O M E T I C A L
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
9.ª SECÇÃO

MUNICÍPIO DE GONDOLA
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE GONDOLA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO

O Conselho Municipal da Vila de Gondola, convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou
estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos descriminados na
tabela abaixo:
Tipo de
Concurso

Data e hora
Data e Hora de Data e Hora
de entrega
abertura das
de anuncio de
das Propostas Propostas
posicionamento

Objecto de
Concurso

12/4/2021
9:00H

12/5/5/2021
9:15H

17/5/2021
9:00H

Concurso
Limitado

Aquisicao de uma
(01) viatura

12/4/2021
9:00H

12/5/5/2021
9:15H

17/5/2021
9:00H

Concurso
de P.
Dimensão

Aquisição de mobiliario no geral

12/4/2021
9:00H

12/5/5/2021
9:15H

17/5/2021
9:00H

Concurso
Limitado

Aquisição de material eléctrico

12/4/2021
9:00H

12/5/05/2021
9:15H

17/5/2021
9:00H

Concurso
de P.
Dimensão

Abertura de 3 furos de água

12/4/2021
9:00H

12/5/5/2021
9:15H

17/5/2021
9:00H

Concurso
Limitado

Fornecimento de
material de construção LOTE-1

12/4/2021
10:00H

12/5/05/2021
10:15H

17/5/2021
9:00H

2-

34-

Concurso
de P.
Dimensão

90G000453/
CP/Nº 01
/2021

09

1-

Concurso
Limitado

Concurso
Publico

Fornecimento de
material de construcao LOTE-2
Construção
e
Manutenção de
Jardins
Fornecimento e
colocação de paves
apartir da paragem
de sanga até escola
Secundária Josina
Machel

12/4/2021
10:00H

12/5/5/2021
10:15H

17/5/2021
9:00H

12/4/2021
10:00H

12/5/5/2021
10:15H

17/5/2021
9:00H

12/4/2021
10:00H

12/5/5/2021
10:15H

17/5/2021
9:00H

Os concorrentes deveram ser portadores de alvará igual ou superior a 3ª classe para o concurso
público, com uma grantia provisoria de 70.000,00MT.
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de
concurso ou adquirí-los, no Conselho Municipal da Vila de Gondola, sita no Bairro Bela Vista,
perto do Moza Banco, pela importância não restituível de 2.000,00MT (dois mil meticais) para
cada conjunto de concurso.
As propostas deverão ser entregue no endereço acima citado
O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada, Fornecimento de Bens
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Marco.

l

Aquisição
de
Concurso
combustíveis e
de limitado
lubrificantes

08

90G000453/
CL/Nº 05
/2021
90G000453/
PD/Nº 03
/2021

Gondola, aos 12 de Abril de 2021
O Presidente
Arlindo Cesário Ngozo
(Instrutor Técnico Pedagógico N1)

na

Modalidade e
N/O Referencia da
Contratação
90G000453/
01
CL/Nº 01
/2021
90G000453/
02
CL/Nº 02
/2021
90G000453/
03
PD/Nº 01
/2021
90G000453/
04
CL/Nº 03
/2021
90G000453/
05
PD/Nº 02
/2021
90G000453/
06
CL/Nº 04
/2021

070

51

e/
N

ov

oj

Matola, aos vinte e nove de Março de dois mil e vinte e um
O Juiz de Direito
Domingos Samuel
Verifiquei
A Escrivã de Direito
Atália Manjate
4706

ANÚNCIO DE CONCURSOS

or

Faz saber que, nesta Secção e Cartório deste Tribunal, correm
éditos de 30 (trinta) dias, citando a ré Luísa Josefina Roque
Matasse, com último domicílio no Bairro de Hulene “B”, Q.
4, casa 125, cidade de Maputo e contactável pelo n.º 842214467, actualmente em parte incerta, sem mais dados
da sua identificação, para no prazo legal de dez (10) dias,
findos os éditos, a partir da data da publicação do segundo
número do presente anúncio contestar, querendo, os Autos de
Acção Declarativa de Condenação com Processo Sumário,
sob o n.º 39/19/C, que por este Tribunal lhe move a autora
EMOSE - Empresa Moçambicana de Seguros, S.A., pelos
fundamentos constantes na petição inicial, cujo duplicado da
mesma se encontra à disposição neste Cartório, onde poderá
ser solicitado em qualquer dia útil dentro das horas normais
de expediente, advertindo-se-lhe de que a falta de contestação,
importa o prosseguimento dos autos até final à sua revelia, nos
termos do artigo 783º do CPC.
Mais notifica-se a ré para dentro do mesmo prazo, constituir
mandatário judicial na área de jurisdição deste Tribunal ou
nela indicar domicílio no qual irá receber as notificações,
considerando-se estas, feitas com entrada dos autos no
Cartório, nos termos do art. 255º, n.º 1 do CPC.

-15 22 20,00

33 30 50,00

2

-15 22 20,00

33 29 50,00

3

-15 21 30,00

33 29 50,00

4

-15 21 30,00

33 30 50,00

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO
DE CRISTINA NAICHELA
MAGENGE
Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de doze de Abril
de dois mil e vinte e um, lavrada de
folhas trinta verso a trinta e um, do livro de notas para escrituras diversas,
número 163-D, deste Primeiro Cartório Notarial de Maputo, perante mim
SARA MATEUS COSSA, Conservadora e Notária Superior em exercício
no referido Cartório, foi lavrada uma
Escritura de Habilitação de Herdeiros
por óbito de CRISTINA NAICHELA
MAGENGE, viúva que era, natural de
Quissico - Zavala, falecida no dia seis
de Março de dois mil e vinte e um, na
sua residência, filha de Naichele Foliche Magenge e de Rosa Quimice Canda, com última residência habitual no
Bairro do Fomento, na Matola, não
tendo deixado testamento nem qualquer outra disposição de sua última
vontade, e sucedem-lhe como únicos
e universais herdeiros de todos seus
bens móveis e imóveis, seus filhos:
Emília Cristina Mapoissa, Armindo Venâncio Mapoissa, solteiros,
maiores, Maela Venâncio Mapoissa,
casado com Cidália Paula Boavida
Chicana, Éldio Venâncio Mapoissa
e Flávio Venâncio Mapoissa, solteiros, maiores, naturais de Maputo e
Matola, onde residem.
Que não existem outras pessoas que
segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com eles possam
concorrer na sucessão à herança da
referida CRISTINA NAICHELA MAGENGE.
Está conforme
Maputo, aos 16 de Abril de 2021
O Técnico
(Ilegível)
4673
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Concurso Público /
UGEA-SPEF/2021
Concurso Público/
UGEA-SPEF/2021
Concurso Público/
UGEA-SPEF/2021

es
se
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO
ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
3.º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

Ac

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO
DO ESTADO NA CIDADE DE
MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA
1.º CARTÓRIO NOTARIAL DE
MAPUTO

o

Maputo, aos 9/3/2021
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

Te

Concurso Público/
UGEA-SPEF/2021
Concurso Público /
UGEA-SPEF/2021
Concurso Público /
UGEA-SPEF/2021
Concurso Público /
UGEA-SPEF/2021

Longitude

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO
DE JÚLIA AURORA DOS
SANTOS CHAVES
Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de vinte e dois de
Abril de dois mil e vinte e um, exarada de folhas cinquenta e três verso a
folhas cinquenta e quatro verso, do
livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e setenta e
sete, traço “D”, do Terceiro Cartório
Notarial, perante EVETE MÁRCIA
AGOSTINHO MASSANGAIA, licenciada em Direito, Conservadora e
Notária Superior, em exercício no
referido Cartório, foi lavrada uma
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de JÚLIA AURORA DOS
SANTOS CHAVES, de nacionalidade
moçambicana, casada com Eurico
Alberto Vilar dos Santos Chaves, sob
o regime de bens supletivos, residente que foi na Rua Mário Sacramento,
número sessenta e três, rés-do-chão,
esquerdo, baixa da Banheira e Vale
da Amoreira, Moita, Portugal.
Que, ainda pela mesma escritura pública, foram declarados como únicos
e universais herdeiros de todos os
seus bens e direitos, seu esposo Eurico Alberto Vilar dos Santos Chaves, natural da Beira e seus filhos:
Gisela Marisa dos Santos Chaves,
natural de Lourenço Marques - Moçambique, Eurico Alberto Vilar
dos Santos Chaves Júnior, natural
de Maputo, Marco Paulo dos Santos Chaves, natural da Freguesia de
Glória, Concelho de Aveiro e seus
netos Ruben Chaves Gomes e Erica
Chaves Gomes, menores, naturais
da Freguesia de Moita, sucedem em
representação da sua falecida mãe
Helga dos Santos Chaves, todos residentes em Portugal.
Que não deixou testamento.
Que não há quem com eles concorra
à sucessão.
Está Conforme
Maputo, aos 22 de Abril de 2021
A Notária
(Ilegível)
4683

Tipo de Concurso

Concurso Público/
UGEA-SPEF/2021
Concurso Público/
UEGA-SPEF/2021
Concurso Público/
UGEA-SPEF/2021
Concurso Público/
UGEA-SPEF/2021
Concurso Público/
UGEA-SPEF/2021

Concurso Público/
UGEA-SPEF/2021
Concurso Público/
UGEA-SPEF/2021
Concurso Público/
UGEA-SPEF/2021

Hora de
abertura

Período de entrega das propostas
de 26 de 4 de 2021 à 17/5/2021

Data de abertura
das propostas

Aquisição de material de limpeza e higiene

17/5/2021

20/5/2021

8:45

Aquisição de material de prevenção da Covid-19 e
montagem de máquinas.

17/5/2021

20/5/2021

10:00

17/5/2021

20/5/2021

11:00

17/5/2021

20/5/2021

13:00

17/5/2021

20/5/2021

14:00

Aquisição de fardamento e equipamento.

17/5/2021

20/5/2021

14:30

Fornecimento de refeições.

17/5/2021

20/5/2021

15:00

Período de entrega das propostas
de 26/4/2021 à 17/5/2021

Data de abertura
das propostas

Hora de
Abertura

17/5/2021

21/5/2021

08:30

24/5/2021

8:30

17/5/2021

21/5/2021

09:30

17/5/2021

21/5/2021

10:30

17/5/2021

21/5/2021

11:30

17/5/2021

21/5/2021

13:30

Prestação de serviços de segurança.

17/5/2021

21/5/2021

14:30

Aquisição de gerador, a/cs de 9000, 12000BTU, televisor de 32 polegadas, computador de mesa core i3, laptop core i3, microndas.

17/5/2021

21/5/2021

15:00

Objecto:

Tipo de Concurso

no

1

O Serviço Provincial da Economia e Finanças de Manica, convida aos concorrentes elegíveis, inscritos no Cadastro Único de Fornecedores de Bens e
Serviços ao Estado a apresentarem propostas fechadas, de acordo com o seguinte teor:

an

Latitude

ANÚNCIO DE CONCURSOS

Aquisição de material de escritório (papel).

Aquisição de material de escritório (papel contínuo 1 via
24 furos).
Aquisição de consumíveis de material Informático
(Tonner).

C

Vértice

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DE MANICA
SERVIÇOS PROVINCIAIS DA ECONOMIA E FINANÇAS

al

O Instituto Nacional de Minas faz saber que
nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei
de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº
31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de
30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se
julgue com direito a opor-se que seja atribuído
o Certificado Mineiro número 10582CM para
Ouro e Minerais Associados, no distrito de
Chiúta, na província de Tete, a favor da requerente OJM CHIÚTA SOCIEDADE UNIPESSOAL,
LIMITADA, com as seguintes coordenadas geográficas:

.m

AVISO

Objecto:
Fornecimento de géneros alimentícios.
Fornecimento de combustível e lubrificantes.
Manutenção e reparação de viaturas e fornecimento de
acessórios.
Aquisição de material duradouro e não duradouro de
escritório.
Manutenção e reparação das instalções (carpintaria e
eléctrica).
Prestação de serviços de manutenção e reparação do
sistema Informático.

17/5/2021

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los no Edifício do Governo Provincial,
Serviço Provincial da Economia e Finanças, Departamento de Administração e Recursos Humanos, 3º andar esquerdo, avenida 25 de Setembro, pela
importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil quinhentos meticais), para cada concurso, que deverá ser depósitado na conta nº 208364246 –
SPEF Manica – UGEA, domiciliada no BIM.
2. O período de válidade das propostas é de 120 dias.
3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Cordiais Saudações
Chimoio, aos 23de Março de 2021
A entidade competente
Ilegivel
76

35
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AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas
em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 (trinta) dias, a
contar da segunda publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que
seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número 10148L para Quartzo, Tantalite, Ouro e
Minerais Associados, no distrito de Guruè, na província da Zambézia, a favor da requerente Chao Qin
Minerais Sociedade Unipessoal, Limitada, com as seguintes coordenadas geográficas:

Longitude

1

-15 06 10,00

37 02 50,00

2

-15 00 0,00

37 02 50,00

3

-15 00 0,00

37 10 0,00

4

-15 06 10,00

37 10 0,00

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS

Maputo, aos 17/12/2019
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

De acordo com alínea d) do n.º 2 do artigo 33 conjugado com o n.º 2 do artigo 63, ambos do Regulamento
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos
concursos abaixo indicados, suportado pelo Orçamento Municipal:Nos termos do n.º 2, artigo 64 do
Regulamento de contratação de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Marco, comunica-se que os concursos
abaixo foram adjudicados de acordo com o seguinte:

33

N.° do concurso
0003/CMM/ADMKY/
UGEA/W/21

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

Objecto de concurso
Empresa
Construção do Centro
CRL Construções Reais,
Infantil-2 Fase
Lda
Construção da Ponte que
da Acesso ao Mercado de FAM Construções, Lda
Turismo Cultural

4.339.595,40 MT

oj

ANÚNCIO

3.381.714.,68 MT

or

0004/CMM/ADMKY/
UGEA/W/21

13.ª Secção Comercial

Valor de adjudicação

l

Latitude

na

Vértice

CONSELHO MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KANYAKA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Torna-se público que pela Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade
de Maputo correm éditos fazendo saber que no dia 29 de Abril de 2021, pelas 9.30
horas, Sala de Sessões desta Secção, será posto em praça pela segunda vez, por metade do
preço, para ser vendido em hasta pública ao maior lanço oferecido, o imóvel penhorado no
Processo de Execução Ordinária nº 112/2020-B, movido pelo exequente Banco Único,
S.A. contra os executados Toya Construções, Sociedade Unipessoal, Lda. e Raimundo
Albino Machonisse, com a seguinte designação:

ov

Maputo, 23 de Abril de 2021

e/
N

Autoridade Competente

.m

(Ilegível)

Verba única

Administração do Distrito Municipal KaNyaka, Bairro Ribjwene, Q n.º 1, Telefone: +258 (82) 30000969

4061

no

Te

le

gr

am

:t

Imóvel registado na Conservatória do Registo Predial de Maputo, descrito sob o n.º 28531 a fls.
18 verso, do Livro B/75 e inscrito sob n.º 88777, fls. 82 verso do Livro G/136, a favor de Toya
Construções e foi constituída uma hipoteca inscrita provisoriamente a favor do exequente
Banco Único, S.A, inscrita sob o n.º 81259, a fls. 82 versos do Livro C-112, localizado na Av.
Mao Tsé Tung, n.º 418, 10º andar, direito, Bairro da Sommerschield, cidade de Maputo, no
valor de 4 672 000,00MT (quatro milhões, seiscentos e setenta e dois mil meticais).
Todas as propostas em carta fechada deverão ser entregues até esse momento no Cartório
da Décima Terceira Secção Comercial deste Tribunal, pelas pessoas interessadas na compra
do referido imóvel, bem como ficam nofificados àqueles que, nos termos do disposto no art.
876º n.º 2, do CPC, podiam requerer a adjudicação e nem assim aos titulares de qualquer
direirto de preferência na alienação do bem penhorado para, querendo exercerem o seu
direito no acto da praça.
O imóvel pode ser apreciado no endereço acima indicado, devendo os interessados
contactarem o fiel depositário Sr. Dr. Bruno Manso Munguambe, no Departamento
Jurídico do Banco Único, SA, sito na Av. Julius Nyerere, n.º 590, nesta cidade, durante as
horas normais de expediente.

al

Maputo, aos 31 de Março de 2021

ANÚNCIO DE CONCURSOS

an

A Escrivã de Direito
Luísa Missão T. Malhuza

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL
Pelouro de Descentralização, Boa Governação e Recursos Humanos
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos de
elegibilidade a apresentarem propostas seladas para os concursos constantes do quadro abaixo.

Verifiquei

C

A Juíza de Direito
Maria da Luz

es
se

no
ss

o

3416

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

Ac

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 MORVIT
GRUPO, LIMITADA, herança jacente por óbito de Alberto Venâncio Sitoe,
todos nesta cidade, para no prazo de 10 (dez) dias, posteriores àquele dos
éditos reclamarem, querendo, o pagamento de seus créditos pelo produto
do bem penhorado de que tenham garantia real, nos termos do disposto
no artigo 864º n.º 1, do Código de Processo Civil, sobre o imóvel abaixo
descrito:
Verba única
Um Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial da Cidade de Maputo,
descrição da fracção autónoma designada pela letra “B”, sob o n.º 9.522, a fls.
130, verso do livro B/26, inscrita sob o n.º 88.551, a fls. 32 do Livro G/136,
a favor de Virgínia Samuel Simbine, viúva, Amélia Alberto Sitoe, Dércia
Alberto Sitoe e Lara Alberto Sitoe, ambos menores naturais e residentes
nesta cidade de Maputo, nos Autos de Execução Ordinária nº 02/2016N, que é exequente Banco Único e executados MORVIT Grupo, Limitada,
herança jacente por óbito de Alberto Venâncio Sitoe.
Maputo, aos14 de Dezembro de 2020
A Ajudante de Escrivã de Direito
Felismina Jemisse Ubisse
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme
4052

Concurso
Concurso Limitado
OM-01/CMM/ PDBGRH /G/21
Lote 1 – DSMRH
Lote 2 - DSMDBG
Concurso Limitado
OM-02/CMM/ PDBGRH /G/21
Lote 1 – DSMRH
Lote 2 - DSMDBG
Concurso Limitado
OM-03/CMM/ PDBGRH /S/21
Lote 1 – DSMRH
Lote 2 - DSMDBG

Data, hora e local de
Objecto do concurso concentração para
visita
Material de Consumo
para Escritório

Material de Consumo
para Informática
Serviços de
Representação
- lanches,
buffets,cocktails,
Jantares

Alvará

Data, hora e local de abertura do
concurso

N/A

Compatível ao Objecto da
Contratação

Dia 03/05/2021
Entrega: 09:00 horas
Abertura: 09:15 horas

N/A

Compatível ao Objecto da
Contratação

Dia 03/05/2021
Entrega: 11:00 horas
Abertura: 11:15 horas

N/A

Compatível ao Objecto da
Contratação

Dia 03/05/2021
Entrega: 13:00 horas
Abertura: 09:15 horas

2. Para os concursos limitados, as propostas deverá ser validada por um período de 90 dias.
3. Os concorrentes interessados deverão obter mais informações e consultar ou adquirir os Documentos dos Concursos no endereço indicado
no nº 6, no horário das 08:00 ate 15:30, a partir da data desta publicação.
4. Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento não reembolsável de 1.000,00MT
(mil meticais). O Pagamento deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), através de NIB
0001O5610000000243263 no BANCO MILLENIUM BIM e levantamento do recebo emitido pela Recebedoria Municipal, sita na Av.Karl.Max,
n˚173.
5. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n˚5/2016, de 8 de Março.
6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que desejarem comparecer à sessão.
Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo-limite serão rejeitadas.
Conselho Municipal de Maputo
Pelouro de Descentralização, Boa Governação e Recursos Humanos
Unidade Gestora Executiva das Aquisições – UGEA
Av.Ho-Chi-Min-praça da Independência, Paços do Município
Caixa Postal 251,Maputo - Telefone: +258 21356179
Maputo, Agosto 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
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ZAMBÉZIA EM FOCO
Superfície 103.478 km²
População 3 849 455 (2007); 22 Distritos

UNILICUNGO

Estudantes de Medicina
ganham bolsas de estudo

Ac

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO
ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E
NOTARIADO
3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE
DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, n.º 1472 – 1.º
andar

Que, ainda pela mesma escritura
pública, foram declarados como
únicos e universais herdeiros de
todos os seus bens e direitos, sua
cônjuge acima identificada e seus
filhos: Larry Lee Cossa Lucas e
Lonikie Luana Cossa Lucas, todos
menores, naturais de Maputo, onde
residem.
Que não existem outras pessoas
que segundo a lei prefiram aos
declarados herdeiros ou com eles
possam concorrer à sua sucessão.
Está conforme
Maputo, aos 21 de Abril de 2021
A Notária
(Ilegível)
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O CONSELHO Executivo provincial da Zambézia acaba de
lançar uma ampla campanha
de solidariedade com as vítimas dos ataques terroristas
no norte da província de Cabo
Delgado.
Denominada “Zambézia
de mãos dadas por Cabo Delegado”, a campanha visa
colectar bens alimentares e
outros artigos a fim de socorrer a população desalojada
pelos ataques terroristas nos
distritos mais a norte de Cabo
Delgado.
O governador da Zambézia, Pio Matos, que lançou o movimento há dias em
Quelimane, afirmou que terá
a duração de 30 dias, durante os quais serão recolhidos

al

no

Te

le

bens não perecíveis, artigos
de vestuários e outros para
aliviar as carências da população desalojada e despojada
dos seus bens pelos malfeitores.
Com o mesmo propósito,

C

várias instituições públicas e
privadas na capital provincial
da Zambézia estão igualmente a promover campanhas
sectoriais de angariação de
bens diversos para apoiar a
população deslocada devido

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE SARIFA IACUBH NARCY MENDES
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de quinze de
Abril de dois mil e vinte e um, exarada de folhas trinta e sete a trinta e oito, do livro de notas para escrituras diversas número trezentos
e cinquenta e oito traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo,
perante mim DANILO MOMADE BAY, Conservador e Notário Superior
em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de SARIFA IACUBH NARCY MENDES,
de trinta e quatro anos de idade, no estado de casada sob o regime de
comunhão de bens adquiridos, com Fernando Sábado Mendes, que era
natural de Guijá, com última residência habitual no Bairro da Matola “C”,
filha de Iacubh Adam Narcy e de Maria Angélica Chaúque.
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição da
sua última vontade.

Deixando como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, seu
esposo Fernando Sábado Mendes, viúvo, natural de Xinavane e seus
filhos: Titos Toze Mendes, casado sob o regime de separação de bens
com Sandra Momad Anif, e Cardino Fernando Sábado Mendes, solteiro, maior, naturais de Maputo, onde residem.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas
bancárias.
Está Conforme
Maputo, aos 21 de Abril de 2021
A Notária Superior
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Autoridade Tributária de Moçambique
Direcção Geral dos Serviços Comuns

Nos termos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, a Autoridade Tributaria de Moçambique torna públicos os seguintes concursos:

Objecto

CR27A002241CP00022021

Manutenção Preventiva, correctiva e Evolutivo do Centro da Dados da AT (Lote
I – Equipamento Informático e Lote II- Sistemas Energético, Ambiental e Alarmistica)

CR27A002241CP00032021

Fornecimento de géneros alimentícios para AT

4703

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO
DO ESTADO NA CIDADE DE
MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E
TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E
NOTARIADO
3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA
CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, n.º 1472-1.º
andar

Anúncio de Concursos Públicos

Nº Concurso

aos ataques armados nas regiões centro e norte do país.
Nos principais estabelecimentos comerciais, estão
montadas caixas de depósitos para colectar a ajuda de
emergência.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPARTIÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DE JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

Direcção de Logística e Infra-Estruturas (UGEA)

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR
ÓBITO DE CAETANO DO
CARMO SALES LUCAS
Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de vinte e um
de Abril de dois mil e vinte e um,
exarada de folhas vinte e sete a
folhas vinte e nove, do livro de notas
para escrituras diversas número
oitocentos e setenta e oito, traço
“D”, do Terceiro Cartório Notarial,
perante ALDINA GUILHERMINA
SAMUEL
RUTUTO
MOMADE,
licenciada em Direito, Conservadora
e Notária Superior, foi lavrada
uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de CAETANO
DO CARMO SALES LUCAS, casado
com Fernanda Jorge Cossa e Lucas,
sob o regime de comunhão geral
de bens, natural de Inhambane,
residente que foi em Maputo,
sendo filho de Ósorio Miguel Lucas
e de Maria Luísa Ribeiro de Sales
Machado.

Campanha de solidariedade
com vítimas dos ataques
terroristas

es
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PUBLICIDADE

A produção e comercialização agrícola está ligada a estradas que viabilizam o acesso
aos mercados rurais e não só. A
este propósito, o delegado da
Administração Nacional de Estradas, Jorge Govanhica, disse
que mais de 120 quilómetros
de estradas foram intervencionados nos últimos três meses
na província, no contexto do
Projecto de Estradas Rurais, financiado pelo Governo e Banco Mundial.
No total são 700 quilómetros de estradas a serem intervencionados nos distritos
de Morrumbala, Chinde, Luabo, Maganja da Costa, Pebane
e Mocubela, para facilitar o
acesso aos mercados rurais.
Na mesma ocasião, Govanhica anunciou que o Fundo
de Estradas acaba de alocar
mais de 41 milhões de meticais aos vinte e dois distritos
da província para melhoria de
infra-estruturas rodoviárias e
edifícios do Estado.

an

cimento de parcerias público-privadas para exploração de
oportunidades de negócios na
cadeia de valores da comercialização agrícola.
A secretária de Estado recomendou aos governos distritais que promovam feiras
comerciais em observância rigorosa às medidas do protocolo
sanitário devido à Covid-19.
Outra orientação deixada
por Mussácula é a divulgação
do decreto de licenciamento
das actividades comerciais,
respectivas taxas, operacionalização da caderneta de comercialização agrícola, bem
como o crédito rotativo.
Judith Mussácula afirmou
ainda que o executivo continua a trabalhar para assegurar
a liderança na realização de
investimentos em infra-estruturas para a expansão e modernização da rede comercial e
criação de postos de emprego,
através de agro-processamento.

o
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S cereais vão dominar
a presente campanha
de comercialização
agrícola na província
da Zambézia.
Com efeito, dos três milhões de produtos agrícolas diversos planificados, 1.300 mil
toneladas são cereais. A informação foi avançada há dias, em
Morrumbala, pela secretária
de Estado da província, Judith
Mussácula, no lançamento da
presente campanha de comercialização.
Segundo disse, os produtores continuam a apostar nos
cereais, o que contribui para o
crescimento do volume de comercialização em relação aos
outros produtos.
Dados avançados na ocasião indicam que a meta de três
milhões de toneladas prevista
para esta campanha representa
um crescimento de um milhão
de toneladas em relação ao ano

passado.
Judith Mussácula está convicta de que a meta será alcançada, uma vez que houve
grande engajamento dos produtores no aumento das áreas
e rendimentos em quase todas
as culturas.
Dados em nosso poder indicam que, depois dos cereais,
as leguminosas figuram em segundo lugar com vinte e cinco
por cento, depois as hortícolas
com quinze por cento, tubérculos com dez e, finalmente,
as oleaginosas com cinco por
cento.
A secretária de Estado apelou a todos os intervenientes
para assumirem o seu papel na
comercialização agrícola, para
a concretização do plano. Judith Mussácula recomendou,
a propósito, que as instituições
do Estado devem operacionalizar os mecanismos de acesso
ao financiamento, promoção
de investimentos que dinamizem o comércio e o estabele-
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ÁZARA CHIMBWA

neste momento, está aberto
a receber os estudantes do
terceiro ao sexto ano para a
formação médica.
O curso de Medicina na
Universidade Licungo tem
apoio técnico do Hospital
Central de Quelimane. Os
primeiros estudantes deste
curso vêm da província de
Inhambane. O curso tinha
sido interrompido por falta
de condições técnicas e recursos humanos à altura para
leccionar ciências médicas,
pelo que foi transferido para
a capital provincial da Zambézia.
A cerimónia foi presenciada por técnicos das três
instituições e, na ocasião,
cinco estudantes da UniLicungo receberam equipamentos técnicos oferecidos
pela INJE University para facilitar aprendizagem.
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Cereais dominam
comercialização

ov

Os cereais dominam a presente campanha de comercialização agrícola na Zambézia

na

TRINTA docentes e estudantes da Universidade Licungo
(UniLicungo), na cidade de
Quelimane, terão, a partir
deste ano, bolsas de estudo
para desenvolverem pesquisas na área de Medicina.
Para o efeito, a UniLicungo formalizou ontem um
memorando de entendimento com a sua congénere da
Coreia do Sul, a INJE University, o qual permitiu também
a instalação de equipamento
informático na sala multimédia da UniLicungo e no Hospital Central de Quelimane.
A vice-reitora da UniLicungo, Brígida Singo, disse
na assinatura que o memorando contribuirá, de forma
decisiva, para a formação de
quadros nacionais com elevada competência técnica e
científica.

las presenciais e com melhor
qualidade de imagem. A experiência-piloto será no curso de Medicina, mas depois
os outros cursos serão integrados”, disse Brígida Singo.
O representante da INJE University, Cavin Sewmgyong
Shin, referiu que a infra-estrutura on-line deste calibre
é a primeira em Moçambique e uma inovação que foi
desenhada para facilitar a
educação e promover melhor
qualidade de ensino dos próximos médicos na UniLicungo. “Vamos criar um centro
de comunicação e inovação
para facilitar a comunicação
médica”, disse.
Por seu turno, o director
do Hospital Central de Quelimane, presente no acto,
afirmou que a unidade sanitária que dirige está em condições de tratar doentes, bem
como de ensinar medicina e,

l

Brígida Singo disse que
médicos e docentes da UniLicungo vão estudar na Coreia do Sul até aos níveis de
mestrado e doutoramento
nos cinco anos de vigência
do acordo.
A responsável explicou
que neste momento há dois
grupos beneficiários das bolsas, sendo o primeiro o do
sexto ano, que se encontra a
fazer estágio nos distritos, e
o outro é do quarto ano. No
total são sessenta estudantes do quarto ano do curso de
Medicina. Os equipamentos
instalados permitirão a interacção de estudantes e docentes das duas instituições
de ensino na plataforma on-line.
“A plataforma on-line
permite que os estudantes e
docentes em interacção das
duas instituições se sintam
como se estivessem em au-

NEYD AMOSSE

Garantias
Provisórias
Lote I150.000,00MT
Lote I –
50.000,00MT
180.000,00MT

Modalidade

Data e hora
da Abertura

Concurso
Público

9.00 Horas
26/5/2021

Concurso Público

9.00 Horas
25/5/2021

1. A hora-final para entrega das propostas será quinze minutos antes da hora da respectiva abertura, devendo as mesmas serem entregues no endereço abaixo indicado.
2. Todos os Documentos de Concurso serão adquiridos na Direcção Geral dos Serviços Comuns, Direcção de Logística e Infra-estruturas, sita na Rua do Timor Leste, nº 95, 2º
Andar, Tel.: +258 21311146, Fax: +258 21311148.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso e/ou levantá-los no endereço acima indicado nas horas normais de
expediente.
4. Para a aquisição dos Documentos de Concurso os Concorrentes deverão depositar a quantia não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais) na conta n.º 3111001130,
no Barclays Bank em nome da Autoridade Tributária de Moçambique e o talão de depósito deverá ser presente na Direcção de Finanças, no 5º andar, do Edifício-sede da
Autoridade Tributária, sito na Avenida 25 de Setembro, nº 1235, onde lhes será emitido um recibo com o qual poderão levantar os Documentos de Concurso no endereço
indicado no número 2.

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO
DE AISSA SELEMANE
ABDUL CARIMO
Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de quinze de Abril
de dois mil e vinte e um, exarada de
folhas quarenta e seis verso a folhas
quarenta e oito, do livro de notas
para escrituras diversas número
oitocentos e sessenta e sete, traço
“D”, do Terceiro Cartório Notarial,
perante Aldina Guilhermina Samuel Rututo Momade, licenciada
em Direito, Conservadora e Notária
Superior, em exercício no referido
Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por
óbito de Aissa Selemane Abdul Carimo, no estado de solteira, natural
de Inhambane e residente que foi no
Bairro da Matola.
Que, ainda pela mesma escritura
pública, foram declarados como
únicos e universais herdeiros de
todos os seus bens e direitos, seus
filhos: Adila Badrudine Samuel,
casada com Percy Banhofer, sob o
regime de separação de bens, natural de Maputo e Badrudine José
Samuel, casado com Elisa Ramanje
Carssane, sob o regime de separação de bens, natural de Maputo, todos residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que
segundo a lei prefiram os declarados herdeiros ou com eles possam
concorrer à sua sucessão.

Maputo, Abril de 2021

Está Conforme
Maputo, aos 21 de Abril de 2021

Autoridade Competente
(Ilegível)

O Notário
(Ilegível)
4016
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OPINIÃO & ANÁLISE

PERCEPÇÕES

ISAÍAS SITOE
iasitoe86@gmail.com
Salomão Muiambo
smuiambo064@gmail.com

FICHA TÉCNICA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Júlio Manjate
(Presidente)
Rogério Sitoe
(Administrador)

Cezerilo Matuce
(Administrador)
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Praça Ricardo Chibanga

Propriedade da
Sociedade do
Sociedade do Notícias, S A
Notícias, SA
Registo n.º 006/RRA/DNI/94

SER mãe é uma realidade tão natural como fazer desporto, lançar-se
em pára-quedas ou patinar no gelo.
Nada de transcendente, simplesmente um caminho feito por opção, por eleição de vocação ou simplesmente, porque sim.
Muito confuso anda este conceito de gerar e criar filhos. São
várias as opiniões, são muitos os preconceitos e são muito mais as
tendências de transformar a concepção dum bebé num debate sem
fim à vista, com argumentos a favor e contra, mais um sem-número
de vias mais ou menos legais, num jogo de descarte, de empurra e
de negócio.
São as ideologias, são as crónicas opinando que ter filhos é uma
aventura extraterrestre, um drama, uma catástrofe. Enquanto outros
alertam, há décadas, para o inverno demográfico, enfim um não
mais acabar de lamúrias e lamentos.
Bem no fundo, a questão é outra, foram muitas as estratégias
para reduzir a população, alguma medicina com recurso a novas
tecnologias foi colaborando e o sentido da maternidade como um

C

Alfredo Macaringue
alfredomacaringue@gmail.com
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Também me dói pensar em Chibanga por
saber que ele depois deixou de nos pertencer,
passando para outros. De outra nação que o
soube valorizar. Hoje, se você quiser saber da
história deste astro que brilha no espaço mundial, tem de ir a Portugal. Aqui não há nada
dele, nem o nome ao menos. Pessoalmente,
como muitos moçambicanos, acho que a Praça de Touros, hoje votada ao abandono, devia
voltar. Voltar com o nome de Ricardo Chibanga. Aliás, aquela praça devia chamar-se mesmo Praça Ricardo Chibanga, mesmo que não
haja touradas. Ao menos nos iríamos redimir
de não termos resgatado o nosso compatriota.
Nunca fizemos nada nesse sentido.
Chibanga é um peso pesado. Ele agitava
na arena o pano vermelho e dizia em ronga:
“hê touro buya!” (touro, vem cá!), e o touro
atirava-se contra o toureiro, mas era Chibanga
quem vencia, e nas bancadas a ovação ouvia-se até ao Xipamanine. Até ao Alto Maé, até
que os portugueses, depois o mundo inteiro,
renderam-se aos pés do cometa da Mafalala.
Ricardo Chibanga foi “capturado” para brilhar
em Portugal, Espanha, França, México, Venezuela, Estados Unidos e Canadá. E nunca
mais o deixaram voltar nem nós fizemos qualquer coisa para ele voltar.
Este é o mês dele. Morreu no dia 16 de
Abril de 2019, na sua casa, em Portugal, aos
76 anos, e nós nunca o reivindicamos. Pelo
menos vamos dar o nome de Ricardo Chibanga à Monumental (Praça de Touros), em
Maputo. E dessa forma faríamos pazes com o
“molwene” da Mafalala, feito astro do mundo.
A Luta Continua!

Ac

QUANDO eu era jovem, já delirava com
Ricardo Chibanga, mas com a idade fui percebendo melhor o real valor do toureiro moçambicano que marcou, de forma especial,
a década de 60. Nessa altura, eu e os meus
amigos de infância do original Bairro “Ka
Thlavana” (actual Bairro do Aeroporto), em
Maputo, ouvíamos falar das peripécias de
Chibanga e batíamos palmas como se alguma vez o tivéssemos visto. Como se ele fosse
nosso vizinho e amigo, mas no fundo era nosso irmão. Irmão de todos os moçambicanos.
Hoje, eu sinto a nostalgia do tempo de
Chibanga, de Gonzana, de João Domingos,
de Fany Mpfumo, de Alexandre Jafete, de
Francisco Mahecuane, de António Wiliamo,
de Baza-Baza e de muitas outras estrelas que
brilham até hoje e brilharão para sempre nos
corações do povo. O envelhecimento está a
ajudar-me a perceber determinados fenómenos que naquele tempo não entendia. Só
aplaudia em euforia.
Éramos alegres, eu e os meus amigos, e
isso era o bastante para nós.
Não sei porquê, hoje lembrei-me de
Ricardo Chibanga, um homem que ao vivo
nunca vi. Nem na arena nem nos becos da
Mafalala, ou nas ruas do Alto Maé. Mas é
meu ídolo. Sempre vibrei com as suas peripécias. E hoje, sentado à varanda da minha casa
fazendo as contas à vida, imaginei o homem
com aquele traje de luzes que pareciam brilhar mais no corpo de Chibanga por ele ser
negro. Mas essa é minha imaginação. É como
se eu estivesse na Praça de Touros assistindo
àqueles perigos todos.

MARIA SUSANA MEXIA

al

DE VEZ EM QUANDO

Maternidade: opção ou vocação?
no

acto, ou seja, para retirar o plasma que
lá se encontrava. A seguir puseram-se ao
fresco.
Pela manhã, domingo, ao acordar, Ximaíto é interpelado no corredor pelo netinho, qual madrugador, qual “n`wamicho”,
que lhe pergunta sobre o televisor na sala.
Pretendia ele, como habitualmente, ver
bonecos animados.
É assim que, indo à sala de visitas e
direccionando a vista à parede, quase que
desmaia de tanto susto quando se dá conta de que o aparelho não está lá. Atónito,
acorda os restantes membros da família, a
quem pergunta se alguém teria movimentado o televisor. Como tal fosse algo difícil
de o fazer, a conclusão não tardou. Roubaram o plasma. Num exame minucioso aos
aposentos, apurou-se invasão pela janela
da cozinha. Na prossecução de tal exame, Ximaíto encontrou a porta de um dos
quartos aberta, igualmente sem o televisor
plasma que lá se instalara.
O tipos, piores que as cobras, pois,
como disse em linhas acima, estas não
fazem mal a ninguém, desde que não provocadas, ainda tiveram vagar para escalar
com os aparelhos roubados o muro alto
que separa a casa do Ximaíto a de um vizinho, ainda em construção. Botijas de gás
na cozinha, um dos apetecíveis dos gatunos, dois Iphones que carregavam as baterias na sala de visitas, um rádio portátil,
nada disto lhes interessou.
Amargurado pelo sucedido, Ximaíto
participou o caso ao chefe do quarteirão,
este que o aconselhou a dirigir-se à Polícia. Aqui fez-se o registo da ocorrência e já
lá vão aproximadamente dois meses sem
que se veja luz do fundo do túnel.
As cavaqueiras do fim-de-semana terminaram. Não por iniciativa do Ximaíto,
mas tão-somente porque os convivas deixaram de responder aos convites, prova
“prima face” de que podem ser os mentores e, porque não, os autores do assalto.
Este episódio lembra-me o ensinamento segundo o qual os amigos são como
os bons livros. Não é necessário ter muitos. Basta ter os melhores.
Até para a semana!

o

OS tipos são muito maus.
- Iguais às cobras?
-Talvez não. Pior que as cobras. Ao que
me ensinaram, as cobras, quando não provocadas, não fazem mal a ninguém.
Os tipos não precisam ser provocados
para mostrar sua maldade. Mas também,
quanto mais amigo parecer-lhes, “mais
maus” se tornam. Então, são piores que as
cobras.
Conversam e riem-se contigo, hipócritas, enquanto te sondam para saberem dos
teus movimentos e melhor planearem e
executarem o teatro da sua maldade.
Quando Ximaíto chegou ao novo bairro residencial, quis associar-se a um grupo
de amigos, para ocasiões. Os tipos acolheram-no. Aos fins-de-semana, sempre que
fosse possível, a eles juntava-se para um
bate-papo, sempre animado com uma 2M,
Txilar, gin, conforme o gosto de cada um.
Geralmente, a cavaqueira ocorria em sua
casa, onde mais tarde os tipos ofereciam
os seus “préstimos” para limpá-la. Afinal,
era muito o lixo que se produzia durante
o papo, não raras vezes acompanhado de
acepipes. Latas de cerveja esvaziadas, beatas abandonadas pelos fumadores, restos de
comida, enfim, o quintal a merecer limpeza.
Alguém da vizinhança, com muitos
anos de residência e conhecimento de
causa, chamara atenção ao Ximaíto para a
necessidade de se cuidar da algazarra que
promovia com os tipos, justificando que alguns integrantes da “time” eram de conduta
extremamente duvidosa e até com cadastro
na Polícia. Ximaíto ignorou a advertência,
guiando-se da doutrina de ter o inimigo por
perto para melhor monitorá-lo. Enganou-se.
Certa noite, enquanto dormia com a
família, Ximaíto recebeu, em sua casa, hóspedes indesejáveis. Os tipos “guazaram” a
janela da cozinha, penetraram sorrateiramente, ou seja, a passos de gatuno, até porque o eram, desligaram a luz do corredor
que habitualmente fica acesa e dirigiram-se à sala de visitas. Aqui, desmontaram o
plasma fixo na parede, retiraram-no pela
janela e, numa operação continuada, dirigiram-se a um dos quartos onde frequentemente ninguém dorme para semelhante
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Os tipos
são muito maus!
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dom, um contributo para a sociedade e uma achega para a família,
perverteu-se de tal forma que hoje há quem sinta horror ou pânico
só de pensar em procriar.
Também será uma consequência dos novos tempos, mais egoísmo, mais conforto, mais individualismo com sabor a liberdade, mas
que muitas vezes tem a outra face da moeda, solidão, desamparo,
falta de afecto no dar e receber amor.
Assim está a Europa se recusando a ser o que era, renegando
as tradições e as culturas de séculos. Outros povos, outros credos,
vêem nesta atitude anti-família uma maldição, uma gente que nem
sabe dar-se, amar e proteger os seus das agressões e seduções duma
sociedade que se julga evoluída, mas insiste na destruição, na cultura
de morte, na libertinagem e na negação da família, da religião e da
educação.
O matrimónio é uma vocação natural e sobrenatural, unidos
em igualdade, em afecto e partilha, por opção, por vocação e com
a intenção de criarem um projecto comum, a família. Sem perder a
dimensão humana, ter filhos, criá-los e educá-los é uma megaepopeia, é crescer e ajudar a crescer e é para todos um tempo de apren-

dizagem, uma procura constante do equilíbrio sempre frágil, um
caminho desafiante para atingir uma suposta meta que teima sempre
em avançar.
Do berço à faculdade são anos de preparação para a vida, para
o desempenho profissional, para uma perfeita integração na sociedade, para ser mais um com os outros em harmonia, fraternidade e
cooperação activa no bem comum. Acresce ainda que, para além das
competências académicas, sociais e humanas, há muitos pais que
optam por dar um passaporte para a eternidade aos filhos. Sabendo
que a morte faz parte da vida, procuram assegurar-lhes uma formação religiosa, que a longo prazo reverterá para alcançar um lugar
no Céu.
Se à partida tudo isto parece um rol infindável de obrigações e
preocupações, na prática torna-se tão natural como respirar, caminhar e fazer caminho, avançando com êxitos e recuos, com alegrias
e tristezas, como tudo na vida.
Quem corre por gosto não cansa, diz o ditado popular, e aqui
reside o cerne da essência da maternidade/paternidade. Uma missão,
uma opção, uma vocação com o sentido pleno de amar e ser amado.

Amor e generosidade sem medidas
JULIE MACHADO*

“SENHOR: que eu tenha peso e medida em tudo... menos no amor.”
(Ponto 427 do Caminho de Josemaria Escrivá)
“Há maior loucura do que lançar aos punhados o trigo dourado
na terra, para que apodreça? – Sem essa generosa loucura, não haveria colheita. Filhos: como andamos de generosidade?” (Ponto 834 do
Caminho de Josemaria Escrivá)
Há uns meses comprei um treliche, que é um beliche triplo, para
o quarto dos meninos na minha casa. Nasceu-nos um terceiro menino, um quinto filho, no passado mês de Fevereiro. Quando me casei,
há sete anos, nunca imaginei que viéssemos a precisar de um treliche.
Muito menos há 13 anos, quando conheci o meu marido. Foi um daqueles planos de Deus, maiores e melhores do que qualquer um que
pudesse imaginar para mim.
No entanto, partiu de um desejo já presente dentro de mim. Encontrei no outro dia uma história que escrevi na minha infância sobre
um casal que teve sete filhos, vivia numa quinta de tofu (sim, tofu!
Imaginação de criança) e foram muito felizes. Retratava a história dos

sete filhos também. Brincava com bonecas e imaginava ardentemente
ter um bebé. Brincava com crianças mais novas da vizinhança e tinha
jeito para “babysitting”.
No secundário, esse desejo foi esquecido entre sonhos de viajar,
formação profissional, sonhos pessoais. Na universidade, ainda mais
esquecido e relegado foi. Quando fiquei noiva, fui a uma entrevista de
emprego numa escola onde depois trabalhei durante dois anos. Pensei: vou ser professora nesta escola, ter duas filhas como teve a minha
mãe, e elas virão para esta escola como nós fomos para a escola da
minha mãe. Nunca tinha conhecido de perto uma família numerosa,
uma mãe que ficasse em casa por opção com os filhos, e isso não
estava no meu radar. Pensei que seguiria os passos da minha mãe.
Lembro-me de sentir um conflito ainda antes de casar, neste novo
emprego, se iríamos esperar para ter filhos ou não. Casámos e ficámos logo à espera de bebé. Ainda grávida, tudo mudou para mim.
Depois de a minha filha nascer, soube que nada voltaria a ser igual.
Esta era uma missão à qual eu me queria dedicar inteiramente. Eu
queria ser a melhor mãe do mundo para esta criança. E eu queria ter
mais filhos. Esta missão era maior e mais nobre do que qualquer tra-

balho, por mais importante que fosse. O trabalho existia em segundo
lugar, para sustentar a família.
Esta verdade não é consensual e, aliás, é fortemente atacada, na
cultura de hoje. Tudo vem à frente da maternidade e paternidade, e
é quase vergonhoso uma mulher jovem dizer que se quer casar e ter
filhos. Ou dizer que ter filhos é mais importante do que um trabalho
profissional.
Eu encontrei a Verdade que foi ao encontro dos anseios do meu
coração desde pequena nos ensinamentos da igreja que existem há
dois mil anos. Desde a Bíblia até todos os documentos papais, constituir família e ter filhos é a maior missão que existe, e todos os filhos,
uma família numerosa é sempre uma bênção. E encontrei-a de forma
particular em São Josemaria, que é um santo moderno que continua a
reafirmar esta mensagem nos tempos de hoje. As pessoas que vivem
esta missão de santidade no meio do mundo de hoje também testemunham esta alegria dos filhos. Não há missão maior do que ser pai e
mãe e de responder ao amor com generosidade.
* Professora
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É que, segundo explicou,
só inspirando a rapariga para
maior engajamento em TIC
será possível ver Moçambique com mais quadros do sexo
feminino qualificados nesta
matéria e na engenharia informática de um modo particular
e à altura de responderem aos
desafios que se colocam à promoção do desenvolvimento
socioeconómico.

le

Pelo facto, os profissionais das
TIC são chamados à responsabilidade de inspirar e encorajar
as raparigas a iniciarem os estudos e cursos em TIC.
Para além das mulheres a
trabalhar no ramo tecnológico,
o sector empresarial é também
desafiado pela secretária permanente do MCTES a destacar
a importância da maior participação feminina na área das TIC.

Te

TIC para as economias e sociedades, nos tempos que correm,
a mulher devia contribuir para
as novas formas de trabalho,
estudo e socialização, facilitando processos e procedimentos
e promovendo o desenvolvimento sustentável”, destaca.
O seminário sobre o papel
da rapariga nas TIC acontece
num momento especial e desafiador, por causa da Covid-19.

Momento da chegada dos novos membros da floresta de Gorongosa

a cinco filhotes.
A translocação dos leopardos levou vários anos a ser organizada e foi possível graças a
uma equipa excepcionalmente comprometida, incluindo
o Projecto de Restauração da
Gorongosa, Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC), Agência de Turismo e Parques de Mpumalanga
(MTPA) da África do Sul, a Wildlifevets.com, Natura, Agência
dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional
(USAID), Fundação Oak e Pilatus Center.
Os leopardos estão classificados como “vulneráveis”
na lista vermelha da IUCN de
espécies ameaçadas e perderam cerca de 65% da sua faixa
histórica em África, segundo
a Panthera, uma grande organização de conservação de felinos. Apesar das ameaças que
enfrentam em outros lugares,
estes têm um novo e acolhedor
lar em Gorongosa e com um
futuro promissor.

mos os recursos naturais nele
existentes”, disse.
É na sequência destas preocupações que o Ministério da
Terra e Ambiente celebra à es-

cala nacional o Dia Mundial da
Terra, uma oportunidade para
reflectir em conjunto sobre a
importância de conservar o
planeta Terra.

l

aves, pois eles atacam os ninhos e comem os ovos.
Menos aves podem significar mais insectos e assim por
diante. O retorno dos leopardos deve ajudar a controlar a
população de macacos-cães e,
eventualmente, trazer o ecossistema de volta ao equilíbrio.
A chegada destes três novos
leopardos eleva a população
total, conhecida, para cinco.
Em 2018, um leopardo solitário
(provavelmente um imigrante
de uma área próxima) foi visto
por turistas e guias do parque,
o primeiro visualizado na área
em mais de 15 anos.
A fêmea de leopardo translocada para Gorongosa em Novembro passado (conhecida
como “Sena”) também está
totalmente adaptada. Agora, com a adição de mais dois
machos e mais uma fêmea, a
esperança é que estes leopardos acasalem e que Gorongosa
posse a ter os seus primeiros filhotes de leopardo em décadas.
As fêmeas dão à luz de dois
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novamente presas suficientes
para sustentar os grandes predadores. Após a recuperação
bem sucedida dos leões - de
apenas alguns há mais de 150
- e a recente reintrodução de
várias alcateias de mabecos, os
leopardos são os mais recentes
membros do “Clube dos Carnívoros” para retornar o seu lugar legítimo no topo da cadeia
alimentar da Gorongosa.
Nos últimos 20 anos, a população de macacos-cães explodiu devido à ausência de
leopardos, o seu principal predador. Gorongosa agora provavelmente tem a maior concentração de macacos-cães
de África - com mais de 218
bandos documentados e uma
estimativa de cerca de 10.000
indivíduos. A superpopulação
de macacos-cães provoca um
“efeito de cascata” em todo o
ecossistema.
Por exemplo, demasiados
macacos-cães podem impactar negativamente as populações de muitas espécies de

.m

Nilsa Miquidade, secretária permanente do MCTES
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NSPIRAR as gerações presentes e vindouras a tornarem-se líderes em tecnologia e participantes activas
do mundo digital, independentemente do género, raça e
origem, é responsabilidade de
todas as mulheres que hoje trabalham com ferramentas electrónicas.
O desafio foi lançado ontem, em Maputo, pela secretária permanente do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (MCTES), Nilsa Miquidade, no contexto do seminário virtual sobre o papel da
rapariga no desenvolvimento
das Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC).
Por ocasião da efeméride
que se assinala pelo décimo ano
no país, Miquidade exortou aos
participantes, tanto presenciais, quanto virtuais, a fazerem deste dia uma oportunidade para demonstrar o poder
da tecnologia e da capacidade
criativa da mulher, bem como
estreitarem sinergias para a
promoção cada vez mais crescente do papel das mulheres na
área das TIC.
Porque a presença feminina
neste campo do saber é ainda
beliscada pelo desequilíbrio
de género, a governante disse
ser necessário e incontornável
desconstruir preconceitos e estereótipos de género sobre profissões tecnológicas, através do
empoderamento das mulheres.
“Em nossa opinião, dada a
importância fundamental das

TRÊS leopardos adultos, dois
machos e uma fêmea, foram
translocados quarta-feira por
via aérea da África do Sul, para
o Parque Nacional da Gorongosa (PNG).
Os animais foram libertados no seu novo habitat,
que compreende uma área de
400.000 hectares de florestas
de acácias amarelas, palmeiras,
rios, lagoas e planícies.
Para Pedro Muagura, administrador do PNG, a chegada destes animais que fazem
parte da família dos chamados
“big five” de África é um momento especial para Gorongosa
no contexto da restauração do
parque.
Salientou que depois de
muitos anos sem os poder ver,
“estamos muito felizes em ter
estes grandes e majestosos felinos a deambular pelo parque”,
acrescentou.
A translocação sucedeu-se
a uma primeira bem-sucedida
de uma fêmea de leopardo da
África do Sul, em Novembro de
2020.
O Parque Nacional da Gorongosa é descrito como um
lar ideal para leopardos dadas
as suas características naturais:
vegetação densa, árvores altas
e muitas impalas - o seu alvo de
caça preferido.
Há 50 anos, o parque era
um terreno perfeito para a fauna bravia e um lar de uma população saudável de leopardos.
Mas décadas de guerra e caça
furtiva dizimaram quase todos
os carnívoros bem como as suas
presas.
Hoje, graças a mais de uma
década de protecção pela equipa dedicada da Gorongosa, há
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Mulheres habilitadas
devem inspirar gerações

Parque Nacional da Gorongosa
recebe população de leopardos
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Jone, na esteira das celebrações
do Dia Mundial da Terra que
este ano se assinala sob o lema
“Juntos restauraremos a nossa
Terra”.
Na ocasião, Wetela Jone recordou aos participantes que
em 2019 Moçambique registou dois ciclones tropicais que
assolaram as regiões centro
e norte do país, designadamente, Idai e Kenneth, e que
provocaram mortes, feridos,
destruição de infra-estruturas
habitacionais, culturas agrícolas e várias famílias deslocadas.
Ainda na cronologia dos
eventos climáticos extremos,
a fonte recordou igualmente a ocorrência, em Fevereiro de 2021, na província de
Inhambane, do ciclone tropical
Guambe, que provocou chuvas
intensas, inundações em zonas

an

ciclones, secas, cheias, bem
como ondas de calor.
O facto foi mencionado ontem, em Maputo, pelo inspector da Terra e Ambiente, Wetela

C

terra, nomeadamente, a extinção de espécies animais, escassez de água potável, aumento
de fenómenos de desastres
naturais, como tempestades,
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INVESTIGADORES e associações ambientalistas alertam
para o perigo e consequências
que decorrem do aumento gradual da temperatura global na
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Alerta para aumento gradual da temperatura

Retrato dos danos causados pelos ciclones Kenneth e Idai

Guterres pede “ano de acção”
contra mudanças climáticas
O SECRETÁRIO-GERAL da
Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres,
pediu há dias que 2021 seja o
ano definitivo de acção contra
as mudanças climáticas, que já
“custam demasiado às populações do planeta”.
Guterres defendeu que os
países “devem agir agora para
proteger as suas populações
dos efeitos desastrosos das
alterações climáticas” numa
mensagem divulgada antes de
uma cimeira climática com líderes mundiais promovida pelos Estados Unidos.
O secretário-geral da
ONU,que falava na apresentação do relatório anual da Organização Meteorológica Mundial (OMM), apontou que este

ano será crucial, com a agência
meteorológica a referir que
2020 foi um dos três anos mais
quentes de que há registo e que
não diminuiu a concentração
de gases de efeito de estufa na
atmosfera, apesar do abrandamento da economia por causa
dos confinamentos e da pandemia da Covid-19.
O relatório da OMM mostra que 2020 foi “um ano de
condições
meteorológicas
extremas e de perturbações
climáticas alimentadas pelas
mudanças climáticas provocadas pela actividade humana”,
considerou.
Na cimeira convocada pelo
Presidente norte-americano,
Joe Biden, para quinta e sexta-feira, quarenta dirigentes

mundiais foram convidados
para participar virtualmente
e tentar aumentar os esforços
das principais economias para
atenderem ao que a ONU classifica como uma emergência
climática mundial.
Guterres, que aponta para
a conferência das partes marcada para o fim do ano em
que os países deverão rever os
compromissos assumidos no
Acordo de Paris para conter o
aquecimento global celebrado
em 2015, defende que “os países devem comprometer-se
a ser carbonicamente neutros
até 2050”, avisando que “o
tempo escasseia para atingir os
objectivos” do compromisso
de 2015.
O Acordo de Paris prevê

um travão ao aquecimento
global até ao fim do século para
manter o aumento da temperatura global abaixo dos dois
graus em relação à era pré-industrial, preferencialmente 1,5
graus, mas a OMM afirma que
há 20 por cento de probabilidade de a temperatura média
mundial aumentar 1,5 graus já
em 2024.
O director da OMM, Petteri Taalas, afirmou que “todos os indicadores climáticos
evidenciam o carácter duradouro e implacável das mudanças climáticas, o aumento do número e intensidade
dos fenómenos extremos e os
grandes prejuízos que afectam
indivíduos, sociedades e economias”. (Lusa)

baixas, para além de colocar
infra-estruturas em risco de
desabamento.
“São fenómenos que demonstram o perigo a que o plaPUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO
DO ESTADO NA CIDADE DE
MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E
TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E
NOTARIADO
3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA
CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine n.º 1472 - 1º
andar

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO DE
AFONSO JORGE PAÚNDE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e
dois de Abril de dois mil e vinte e
um, exarada de folhas oitenta verso, a folhas oitenta e dois, do livro
de notas para escrituras diversas
número oitocentos e setenta e
seis traço “D” do Terceiro Cartório
Notarial, perante Elvira Freitas
Sumine Gonda, licenciada em
Direito, Conservadora e Notária
Superior em exercício no referido
Cartório, foi lavrada uma Escritura
de Habilitação de Herdeiros por
óbito de Afonso Jorge Paúnde, no
estado de casado com Zélia Josefina Tembe Paúnde, sob o regime de
bens supletivos, natural de Chibuto,
residente que foi na Matola-Fomento, sendo filho de Jorge Paúnde e de
Virgínia José Nhambisse.
Que o falecido deixa testamento
bem como herdeiros sua cônjuge
acima identificada e filhos: Leonel
Afonso Paúnde, solteiro, natural
da cidade da Matola, Edson Afonso
Paúnde, casado com Ntfambiyetive Wendy Nxumalo sob o regime
de separação de bens, natural da
cidade da Matola, Jorge Afonso
Paúnde e Virgínia Afonso Paúnde, solteiros, naturais de Manzini-Swazilândia, todos residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas
que segundo a lei prefiram os declarados herdeiros ou com eles
possam concorrer à sua sucessão.
Está Conforme
Maputo, aos 22 de Abril de 2021
A Notária
(Ilegível)
4679

neta e a humanidade estarão
sujeitos por um longo período,
se não houver mudança de atitude com relação à forma como
tratamos a nossa terra e utiliza-
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DIA DO LIVRO E DOS DIREITOS DE AUTOR

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

Efeméride celebrada
com muitos desafios

PREVISÃO DE TEMPO
23 de Abril de 2021

PEMBA
LICHINGA

TETE

BEIRA
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VILANKULO
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INHAMBANE

Data não passará
em branco

na

l

28 /21
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- Formação superior em Direito;
- Inscrito no Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica IPAJ e no exercício de todos os seus direitos estatuídos;
- Experiência mínima de trabalho de 2 anos na área de
direitos humanos em geral ou em áreas específicas,
nomeadamente, direitos das mulheres, direitos das crianças,

27 /18
MARÉS

PREIA-MAR – Às 01.49 e às 14.12
horas, com 2.77 e 2.86, respectivamente

BAIXA-MAR – Às 07.59 e às 20.25
horas, com 1.25 e 1.12, respectivamente
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HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE FERNANDO MARTINS

C
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Qualificações mínimas:
- Apoiar os Paralegais e Oficiais de Direitos Humanos na
resolução das queixas, seguimento e gestão de casos
complexos que necessitem de assistência jurídica, priorizando
o envolvimento da comunidade e colaboração com os órgãos
da Justiça;
- Assegurar a observância do fluxo de envio dos relatórios
trimestrais estabelecido pela instituição (CCS);
- Assegurar o apoio técnico das formações de direitos humanos
ministrados pelo CCS e parceiros de implementação;
- Providenciar assistência técnica à equipe de direitos humanos;
- Apoiar a equipe provincial para o reforço da literacia legal
das comunidades;
- Boa capacidade de trabalhar com supervisão mínima e ter
fortes habilidades interpessoais;

MAPUTO

LUA CHEIA – Será na terça-feira, às 13.24h

devido à pandemia do novo coronavírus, este ano
será realizado principalmente com recurso a plataformas digitais.
Este ano, o destaque do programa vai para a
realização de um festival literário que envolve países da língua portuguesa e homenagens aos autores
moçambicanos já falecidos e celebrações do centenário do poeta José Craveirinha.
O evento contará com música, com Yolanda
Chicane (da banda Kakana) e Roberto Isaías (dos
Kapa Dech); leitura e declamação de poesia, com
declamadores como Sangare Okapi, Iracema de
Sousa e Eduardo Quive.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DE JUSTIÇA E TRABALHO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345 R/C

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de
treze de Março de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas vinte e seis
a folhas vinte e sete, do livro de notas para escrituras diversas número
duzentos e oitenta traço “C”, deste Cartório Notarial de Maputo, 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 Fernando Martins, viúvo, de setenta e nove
anos de idade, natural de Lingamo, de nacionalidade moçambicana,
com última residência no Bairro da Liberdade-Matola, sem ter deixado
testamento com disposição de sua última vontade.
Mas certifico pela operada escritura que foram declarados como
únicos e universais herdeiros da quota disponível de todos seus bens,
seus filhos: Inês Hussene Martins, casada com Artur Simão Manhiça,

XAI-XAI

26 /17

FASE DA LUA

natural de Maputo, onde reside, Dilar Maria Hussein Martins,
divorciada, natural de Quelimane, residente em Maputo e Manuel
Tomás Hussein Martins, casado com Helena das Dores Chavel, natural
da Beira, residente em Maputo e todos de nacionalidade moçambicana.
Que não deixou outras pessoas que por lei com eles concorram à
sucessão da herança e que dela fazem parte bens móveis e imóveis.
Está Conforme
Maputo, aos 22 de Abril de dois mil e vinte e um
O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)
4698

ANÚNCIO DE VAGA

Posição: Técnicos Jurídicos
Localização: Maputo Cidade e Província, Gaza, Inhambane,
Manica, Sofala, Cabo Delegado e Niassa.
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PUBLICIDADE

tar as relações entre as suas instituições e contribuir para a caracterização, contextualização
e documentação dos aspectos
sociais e culturais das comunidades moçambicanas, bem
como deverá dinamizar a pesquisa, investigação e extensão
sociocultural.

28/22
QUELIMANE

A PROVÍNCIA de Maputo acolhe as cerimónias
centrais das celebrações do Dia do Livro e dos Direitos de Autor, a terem lugar no Instituto Industrial e
Comercial da Matola, dirigidas pela ministra da Cultura e Turismo, Eldevina Materula.
Na ocasião, os artistas poderão registar gratuitamente suas obras de arte como livro, disco, pintura,
escultura, música, textos, entre outras. Noutras regiões do país, o registo será nas direcções provinciais da Cultura e Turismo.
Por sua vez, a Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO) apresenta hoje a segunda
edição do programa “No Gume da Palavra” que,

o

a ser assinado na Fortaleza de
Maputo, envolve o ICOM Moçambique e a UniLicungo. Nos
termos desse entendimento,
será desenhado um programa
de formação de curta e longa
duração, baseado no contexto
moçambicano.
O acto também visa estrei-

NAMPULA

33 /24

or

reproduzi-lo, lesando o autor.
“Para se resolver esta situação, é preciso que todos os
intervenientes da sociedade
estejam unidos”, disse José dos
Remédios.
O secretário-geral da Associação Moçambicana de Autores (SOMAS), José Manuel,
reconhece as questões acima
levantadas e refere que, em
tempos da pandemia do novo
coronavírus, se o consumidor
das artes pagasse os direitos, a
crise que afecta os criadores seria minimizada.
José Manuel defende que as
empresas devem cumprir a sua
parte, de modo a garantir a sobrevivência dos fazedores das
artes e cultura no país, apesar
de lamentar o facto de “muitas
delas estarem a falir”.

ov

lio, antigo director da Companhia Nacional de Canto e Dança (CNCD).
David Abílio deu exemplos
das rádios dizendo que nem
todas pagam pelas músicas e
outros trabalhos que veiculam.
Aponta dedo igualmente aos
próprios criadores, dizendo
que alguns deles “não têm noção de que devem ser pagos”,
pois pensam que o mais importante é apenas visibilidade
do seu trabalho.
Por seu turno, o jornalista
e crítico literário José dos Remédios refere que o debate em
volta dos direitos de autor é antigo e “já fartou muita gente”.
Lamenta o facto de até dentro
das academias os estudantes
acharem caro comprar um
trabalho original, optando por

Formalizada assistência
técnica para criação
do Museu da UniLicungo
É HOJE assinado na cidade de
Maputo um memorando de
entendimento para a formalização da assistência técnica
do Conselho Internacional dos
Museus (ICOM) em Moçambique para o estabelecimento do
Museu na Universidade Licungo (UniLicungo). O acordo,

30/23
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ELEBRA-SE hoje, 23
de Abril, o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, efeméride instituída pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (UNESCO) em 1995,
em homenagem aos escritores Inca Garcilaso de la Vega,
Miguel de Cervantes e William
Shakespeare, que perderam a
vida neste dia em 1616.
Em Moçambique, a data é
comemorada com muitos desafios no que respeita principalmente aos direitos de autor,
que não têm sido muito respeitados, sendo recorrentes situações em que as obras são usadas
sem que os autores tirem disso
algum benefício, conforme fez
notar ao “Notícias” David Abí-

39

RECREIO & DIVULGAÇÃO

direitos das pessoas com deficiência, direitos dos idosos e
direitos das pessoas vivendo com HIV/SIDA e pacientes em
tratamento da TB;
- Experiência comprovada em empoderamento legal e
litigação estratégica com enfoque para os grupos alvos no
contexto do HIV e TB dentro das comunidades;

PENSAMENTO DO DIA

“Não devemos contentar-nos em falar do
amor para com o próximo, mas praticá-lo.”
- Albert Schweitzer (1875-1965), teólogo,
filósofo, médico e músico alemão.
PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
05:40

HINO NACIONAL

05:45

GINÁSTICA: YOGA

17:45

GINÁSTICA: YOGA

06:00

BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO

18:00

08:00

QUINTA À NOITE
REPETIÇÃO

PRIMEIRA PÁGINA
DIRECTO

19:00

09:00

NOTÍCIAS

GRAND SLAM
DIRECTO

09:05

A HORA DO CTP - GAZA:
“GAZA EM DESENVOLVIMENTO”
DIRECTO/
XAI-XAI

19:50

PUB

20:00

TELEJORNAL
DIRECTO / GAZA

21:15

JOVENS EM ACÇÃO
DIRECTO/PROGRAMA Nº 3

22:30

TELENOVELA: “A DAMA E O
OPERÁRIO”
CAPÍTULO 96/115

23:30

CANAL ZERO
REPETIÇÃO

00:00

PRIMEIRA PÁGINA
REPETIÇÃO

01:00

ENCONTROS DA MALTA

10:00

NOTÍCIAS

10:05

TUDO ÀS 10
DIRECTO – 1ª PARTE

11:00

NOTÍCIAS

11:05

TUDO ÀS 10
DIRECTO – 2ª PARTE

12:00

NOTÍCIAS

12:10

TELENOVELA: “A DAMA E O
OPERÁRIO”
REPETIÇÃO - CAPÍTULO 95

13:00

JORNAL DA TARDE
DIRECTO

14:00

ENCANTOS DE NAMPULA:
DISTRITO DE NACARÔA
REPETIÇÃO

02:00

TELESCOLA: ENSINO SECUNDÁRIO - QUÍMICA
REPETIÇÃO

15:00

NOTÍCIAS

03:00

15:05

TELESCOLA: ENSINO SECUNDÁRIO - QUÍMICA
DIRECTO

TUDO ÀS 10
REPETIÇÃO

05:00

16:00

NOTÍCIAS

JOVENS EM ACÇÃO
REPETIÇÃO

16:05

ENCONTROS DA MALTA
DIRECTO

17:00

- Estar envolvido em acções comunitárias será uma vantagem;
- Capacidade de trabalhar em equipa e sobre pressão;
- Disponibilidade para viajar em serviço;
- Conhecimento da língua local será uma vantagem.

A data de encerramento da apresentação de candidaturas é
de 03 de Maio de 2021. Os candidatos interessados deverão
apresentar uma carta de apresentação juntamente com
o “Curriculum Vitae”, comprovativo de inscrição no IPAJ;
detalhando as experiências relevantes e referências que
possam ser consultadas para o endereço: CCS – Av. Damião
de Gois nº 279, Cidade de Maputo ou através do endereço
electrónico : recursoshumanos@ccsaude.org.mz e
indique o assunto: “Posição / Local. Somente os candidatos
seleccionados para entrevista serão contactados.
Encoraja-se candidaturas residentes nas Províncias
mencionadas pelo qual concorrem a vaga em aberto.
4046

DIRECTO

.

JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAMBICANAS

06:00

HINO NACIONAL

06:05

TELENOVELA: “A DAMA E O
OPERÁRIO” (COMPACTO)
EPISÓDIOS: 92, 93E 94

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
00:20 - FLASH CULTURAL
01:05 - DEBATE POLÍTICO
03:10 - CONSULTÓRIO MÉDICO
04:55 – HINO NACIONAL
05:10 – CAMPO E DESENVOVIMENTO
05:30 – EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05:45 – UMA DATA NA
HISTÓRIA
06:00 – JORNAL DA MANHÃ
08:05 – O NOSSO PORTUGUÊS
08:30 - TRIBUNA PARLAMENTAR
12:00 – SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA
TARDE
12:02 – MAGAZINE DESPORTIVO
12:20 – BOLETIM METEOROLÓGICO
12:30 – JORNAL DA TARDE
13:00 - INFORMATIVO CORONAVIRUS
13:30 - ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
14:25 – EDUCAÇÃO FINANCEIRA
15:30 – RITMOS E VIDAS
16:10 - SEGURANÇA RO-

DOVIÁRIA
16:30 - MINUTO DO CONSUMIDOR
18:10 – UMA DATA NA
HISTÓRIA
18:25 – EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18:30 - RÁDIO-NOVELA “OURO
NEGRO”
18:55 – UMA HISTÓRIA PARA TI
19:00 – SINAL HORÁRIO/
TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE
19:02 – MAGAZINE DESPORTIVO
19:20 – BOLETIM METEOROLÓGICO
19:30 – JORNAL DA NOITE
20:00 - INFORMATIVO CORONAVIRUS
21:10- ÚLTIMO TEMPO
22:10 - É DESPORTO

NOTICIÁRIOS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18,
19.30, 21, 22:00 E 23:30 HORAS.
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NECROLOGIA

M ARI A

M I CAS
NHAM ENE
M ASSI NGUE

LÚCI O AUGUSTO
CARVALHO

DO CÉU

FALECEU

M ULUANA

FALECEU

Foi com profunda dor e consternação que
a Veneranda Juíza-Presidente do Tribunal
Judicial da Província, Magistrados, Juízes Eleitos, Oficiais de Justiça e Assistentes de Oficiais de Justiça do Tribunal Judicial da
Província de Gaza tomaram conhecimento do desaparecimento
físico do Juiz Eleito MICAS NHAMENE MASSINGUE, ocorrido no
passado dia 18/4/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou
no dia 20/4/2021. O senhor Micas Massingue foi Juiz Eleito afecto
à 4ª Secção do Tribunal Judicial da Província de Gaza, onde exercia as suas funções até à data da sua morte. À família enlutada,
em particular a esposa e filhos, endereçam sentidos pêsames e
solidariedade por esta perda irreparável. Que Deus lhe conceda
eterno descanso.
62

(Chiano)

FALECEU
Seus irmãos Irene, Paula e Baptista, filho Edilson e demais familiares comunicam com profunda mágoa e consternação o desaparecimento físico do seu ente querido
LÚCIO AUGUSTO CARVALHO MULUANA, ocorrido no dia
22/4/2021, cujo funeral se realiza em data a anunciar. Que
Deus lhe dê eterno descanso.
4078
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Os Magistrados, Administrador Judicial, Oficiais de Justiça e
demais funcionários do Tribunal de Polícia da Cidade de Maputo
comunicam com profunda dor o falecimento do Venerando Dr.
ADÉRITO ABRÃO MALHOPE, Juiz Desembargador da 1ª Secção Cível de Recurso do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, ocorrido no dia
21/4/2021, no HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza em data a anunciar
oportunamente. À família enlutada endereçam as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma.
4064
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FERNÃO SALOM ÃO
M UNGAZE
NATÁLI A GI LDA M BANZE
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(21 anos e 6 meses do desaparecimento físico)

Te

le

Graça, Ivone, Castro, Carlos, Eulália e Gilda, toda família Mungaze e demais familiares, recordam com muita saudade a passagem de 21 anos do desaparecimento
físico do seu pai FERNÃO SALOMÃO MUNGAZE e 6 meses do desaparecimento
físico de sua mãe NATÁLIA GILDA MBANZE. Que o nosso Bom Deus os tenha ao
seu lado e lhes conceda eterno descanso merecido. Paz às suas almas.

no

4680

FALECEU
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4063

ANTÓNI O
GUI LHERM E
M UJOVO
Passam seis meses desde que
no dia 20/10/2020 partiste precocemente para a glória do Pai Celestial, deixando
em nossos corações um vazio que jamais será
preenchido. Em tua memória, tua esposa Maria de
Assunção Mujovo, filhos Nilton, Edna, Cláudio e
Narguisse, irmãos, cunhados e demais familiares,
foram depositar flores na tua última morada, rezando
com fé e esperança para que a tua alma continue
descansando em paz. Sempre te amaremos.
4630

ADÉRI TO ABRAÃO
M ALHOPE

ADÉRI TO ABRAÃO M ALHOPE
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A Veneranda Juíza-Presidente do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, Magistrados Judiciais,
Oficiais e Assistentes de Oficiais de Justiça e funcionários
em geral comunicam com profunda dor e consternação o
falecimento do Venerando Dr. ADÉRITO ABRÃO MALHOPE,
Juiz Desembargador, afecto à 1ª Secção Cível de Recurso,
ocorrido no dia 21/4/2021, na Clínica do HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza no sábado, dia 24/4/2021, no distrito
de Magude, às 11.00 horas, antecedido de velório no Paços
do Conselho Municipal, pelas 8.00 horas. À família enlutada,
endereçam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

(6º mês de eterna saudade)

am

FALECEU

Os estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, turma de 1996/1997 (Eufóricos) comunicam com profunda dor e
consternação o desaparecimento físico do seu colega, amigo e eterno
eufórico ADÉRITO ABRAÃO MALHOPE (Bru), ocorrido no dia 21/4/2021,
no Hospital Central de Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza no sábado, dia 24/4/2021, às 11.00 horas, no distrito de Magude,
província de Maputo, antecedido de velório nos Paços do Município de Maputo, às 8.30
horas. À sua esposa Helena, filhos Yuran, Allen e Niera e demais familiares apresentam
as mais sentidas condolências. Descansa em paz, amigo, colega e eterno eufórico BRU.

FALECEU
Sua esposa Helena Malhope, filhos Yuran
Malhope, Allen Malhope e Niera Malhope comunicam com
profunda dor o desaparecimento físico do seu esposo
e pai ADÉRITO ABRAÃO MALHOPE, vítima de doença,
ocorrido no dia 20/4/2021, cujo velório será realizado no
Município da Cidade de Maputo, seguido de funeral em
Magude, às 14.00 horas do dia 24/4/2021. Paz à sua alma.
4082
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OLDEM I RO JÚLI O M ARQUES
BALÓI

ADÉRI TO ABRAÃO
M ALHOPE

M ÁRI O TI M ÓTEO M ADI M E
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ANTÓNI O ZAVALA

4073

FALECEU

na

ADÉRI TO ABRÃO M ALHOPE

4669

Sua esposa Lídia Agostinho,
filhas Rosa, Verónica, Alice, Carmina e Carla, genros, irmãos,
sobrinhos, netos e demais familiares comunicam com profundo
pesar e consternação o falecimento do seu ente
querido ANTÓNIO ZAVALA, ocorrido no dia
21/4/2021, no Hospital Central de Maputo, pelas
11.00 horas, vítima de doença, cujo velório se
realiza hoje, sexta-feira, às 8.30 horas, na capela
do HCM, e 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene. Paz à sua alma.

ADÉRI TO
ABRÃO
M ALHOPE

l

A família Miguel
Nunes comunica com profunda
dor o desaparecimento físico
do seu ente querido MARIA DO
CÉU, ocorrido no dia 20/4/2021,
vítima de doença. Os seres queridos não morrem, apenas partem
antes de nós. Que Deus conceda
eterno descanso. Paz à sua alma.

(Três meses de eterna saudade)

Ac

O Magnífico Reitor, Vice-Reitores, Corpo Docente, Investigadores, Corpo Técnico Administrativo, Discentes e toda a comunidade académica da Universidade Joaquim Chissano, pelo
falecimento, no dia 14/4/2021, na República da África do Sul, do Sr. OLDEMIRO
JÚLIO MARQUES BALÓI, antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, manifestam à esposa, aos filhos e demais familiares, as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.
4065

VI RGÍ LI O PAULO

No dia 22/4/2021, passamos três meses sem teu convívio. Por
muito te amamos, estás indelevelmente marcado na nossa
memória. A tua ausência física se ameniza pelas belas e inesquecíveis recordações que guardamos de ti. No dia 24/4/2021,
pelas 8.00 horas, iremos realizar uma cerimónia de deposição
de flores na tua morada em Matimule, província de Gaza. Com profundo amor e
eterna saudade de tua esposa Helena Mulungo, filhos Teresinha, Graciete, Eulália,
Anabela, Lito, Marinho, Dadinho, Marialina, Nininha, Lectícia e Tinito, irmão António Carmona, genros, noras, primos, sobrinhos, netos e bisnetos. Paz à tua alma!

ARLETE CARLOS CABRAL TEM BE
FALECEU
Foi com profunda consternação que a Presidente do Tribunal, Magistrados,
Oficiais de Justiça e Assistentes de Oficiais de Justiça do Tribunal Judicial da
Província de Gaza, tomaram conhecimento do desaparecimento físico da Dr.ª
ARLETE CARLOS CABRAL TEMBE, ocorrido no passado dia 15/4/2021, vítima
de doença, cujo funeral teve lugar no dia 17/4/2021. A Dr.ª Arlete foi Secretária
Judicial do Tribunal Superior de Recurso, membro do Conselho Superior da
Magistratura Judicial e igualmente Presidente da Associação Moçambicana dos
Oficiais de Justiça, personalidade que destacamos as suas nobres qualidades como profissional,
formadora e no tratamento com elevada consideração pelos colegas. À família enlutada, em particular aos seus filhos, noras e netos, endereçam sentidos pêsames e solidariedade por esta perda
irreparável. Que Deus lhe conceda eterno descanso.
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FAUSTO DA CRUZ
M ADUBULA

FALECEU

O Bastonário, membros da Mesa da Assembleia Geral, Conselho Jurisdicional, Conselho Nacional, Conselhos Provinciais
e membros das diversas Comissões de Trabalho, Advogados,
Advogados Estagiários e colaboradores em geral da Ordem dos
Advogados de Moçambique comunicam com profundo pesar e consternação o
desaparecimento físico do Dr. VIRGÍLIO PAULO, Advogado com carteira profissional nº 2216, ocorrido no dia 20/4/2021. À família enlutada apresentam as mais
sentidas condolências. Paz à sua alma.
4066

As famílias Malhope e João comunicam
com profunda mágoa e consternação o desaparecimento
físico do seu filho e genro ADÉRITO ABRAÃO MALHOPE,
vítima de doença, ocorrido no dia 20/4/2021, cujo velório
será realizado no dia 24/4/2021 no Município da Cidade de
Maputo, seguido de funeral em Magude, às 14.00 horas
do mesmo dia. Paz à sua alma.

4081

DELFI NA M ANAVE

FALECEU

FALECEU

(6º mês de eterna saudade)

O Conselho de Administração da Sociedade do “Notícias” SA,
Comités sindicais locais e trabalhadores em geral comunicam
o desaparecimento físico da Srª DELFINA MANAVE, mãe do
seu trabalhador Arnaldo Francisco Boca, ocorrido no dia 19/4/2021, cujo funeral
se realiza hoje, dia 23/4/2021, no Cemitério de Lhanguene, pelas 10.00 horas,
antecedido de velório na capela do HCM, pelas 9.00 horas. À família enlutada
apresentam sentidas condolências.

Sua esposa, filhos, noras, netos e demais
familiares recordam com profundo pesar e saudade a
ausência do seu ente querido FAUSTO DA CRUZ MADUBULA. Pela passagem dos 6 meses, em sua memória
realizam a deposição de flores no domingo, dia 25/4/2021,
às 10.00 horas, no Cemitério da Matola. Que Deus lhe
conceda eterno descanso. Paz à sua alma.
4083

FULGÊNCI O DO ROSÁRI O
SI BI A NHUM AI O

I SAC VALDEM I R
AM ARCHANDE
(Bai)
(40 dias de eterna saudade)
Sua esposa Zezita, filhos Halif e Hunny lembram com muita saudade o falecimento
do seu esposo e pai ISAC VALDEMIR AMARCHANDE, ocorrido no passado dia
18/3/2021. Paz à sua alma.
4688

(90 dias de eterna saudade)
Passam hoje 90 dias que partiste deste
mundo dos vivos, querido esposo, pai, avô
e irmão. Estamos cientes de que este não
é o fim, pois quem a gente ama permanece vivo em nós,
nas lembranças e no legado que deixa. Para enaltecer
os teus feitos convidamos a todos os amigos, familiares
e colegas a assistirem o memorial, hoje, dia 23/4/2021,
às 18.00 horas, pela plataforma Zoom. . Meeting ID - 948
39850376 . Password - s03esH. Descanse em paz!
4072
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I SAC VALDEM I R
AM ARCHANDE

O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27
do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto
nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 (trinta) dias,
a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a
quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença
de Prospecção e Pesquisa número 10336L para Granito e Rochas
Ornamentais, nos distritos de Gondola e Manica, na província de
Manica, a favor da requerente Africa Granite E & I CO, Sociedade
Unipessoal, Lda., com as seguintes coordenadas geográficas:

(Bai)

Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes
de nós. Que Deus continue iluminando o teu caminho
amigo. Luís e Soraia.
4688

Vértice
1
2
3
4
5
6

ARNALDO QUETANE
M AGUL
(Seis meses)
Passaram seis meses, mas sentimos que
foi ontem, que foi hoje, que foi exactamente
agora que você se foi e nos deixou para sempre. Queremos honrar a pessoa linda que você sempre foi neste
mundo. Prometemos homenagear seu legado e dar continuidade a todos os teus projectos e sonhos. Informamos
que no dia 24/4/2021 haverá deposição de flores às 9.30
horas, no Cemitério de Michafutene. Paz à sua alma.

Latitude
-19 00 0,00
-19 00 0,00
-19 00 10,00
-19 00 10,00
-19 00 30,00
-19 00 30,00

Longitude
33 22 50,00
33 23 10,00
33 23 10,00
33 23 20,00
33 23 20,00
33 22 50,00
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FLAT tipo 3, com 3 casas de banho,
sendo 2 completas, 2 varandas, estacionamento na garagem, num 8º andar
com elevador, área total aproximada
170m², vende-se, sem intermediação.
Contacto: 84-3053579.

am

FLAT tipo 3, espaçosa, com 2wc, num
8.º andar, com elevador, no Bairro
Central, vende-se por 8 500 000,00MT;
flat tipo 3, com 2wc, prédio pequeno,
no Bairro Central por 7 700 000,00MT;
propriedade no B. Mapulene por 900
000,00MT. Contacto: 84-2075176 ou
86-8747471.
4075

SUPER moradia, com 8 suites, salão
enorme com divisórias amovíveis, piscina, estacionamento para 10 carros,
terreno de 1500m² e jardim, situada na
Sommerschield, arrenda-se. agencia
espada-2@gmail.com precisa urgente
de moradias,flats, lojas, armazéns, etc.
Contacto: 84-8605875 ou 82-9822186,
4417
Sr. Espada.
GUEST HOUSE na Avenida Mao
Tsé Tung, tem quartos simples por
1500,00MT, quartos suite, climatizados,
com plasma, DSTV, sofá, frigo-bar e
internet por 2000,00MT, 2500,00MT e
3000,00MT, inclui pequeno almoço, serviço de quartos e lavandaria. Contacto:
84-2181444 ou 87-2181444.
3789

VIVENDA tipo 2, com wc arrenda-se por
15 000,00; vivenda tipo 3, com wc, por
50 000,00; loja, na baixa, com wc, por
25 000,00; loja, na Coop, com wc, por 25
000,00; flat tipo 2, num 1.º andar, por 20
000,00; flat tipo 3, por 35 000,00; flat tipo
3, num 3.º andar. Contacto: 82-4241258.
4670

DIVERSOS
TÁXI Marcelo. Prestação de Serviços
24 horas por dia. Baixe o nosso aplicativo através do App Store ou Google Play
e destrute de melhores preços e mais
baratos no valor 150,00MT por corrida
ou pague 70,00MT por km nas viagens
efectuadas. Contacte-nos ainda pelos
números: 82-5050050, 84-5050050 ou
86-5050050.
3926

TEMOS terrenos, na KaTembe, Ponta
d’Ouro, Ponta Malongane, Matutuíne,
quintas, terrenos na praia, terreno para
agricultura de 20 a 500 hectares. Ligue
e agende visita: 84/87-3999454, GL
Imobiliária.
4251

VIATURAS
FORD RANGER, de 2019, em boas
condições, 6 velocidades, manual, 36
000Km, manutenção e garantias em
dia no agente, vende-se por 1 700
000,00MT. Contacto: 84-5205527 ou
4520
84-8636227.
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WWF MCO está procurando recrutar um Gestor de Programa experiente,
para estar baseado em Angoche. O Gestor do Programa será responsável por
fornecer liderança no desenvolvimento e implementação coordenada de todos
os projetos de WWF em APAIPS. Os Termos de Referência com detalhes desta
posição podem ser obtidos na página web:
https://www.wwf.org.mz/oportunidades/emprego_e_consultoria/

al

Os interessados deverão enviar a sua candidatura por carta acompanhada de
CV (em Português e Inglês) para o e-mail rhumanos@wwf.org.mz, indicando
claramente no assunto a posição a que se candidatam até às 16 horas do dia
05 de Maio de 2021. Apenas serão contactados os candidatos selecionados
para as entrevistas no prazo de 2 semanas após à data de encerramento das
candidaturas.
Encorajamos candidaturas de mulheres.
O WWF pauta pela igualdade de oportunidades e procura activamente o
balanço de género a todos os níveis da organização.
4042
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO PROVINCIAL DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

Anúncio de Adjudicação de Concurso Público, Limitados e por Cotação
Nos termos do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação de Concursos Públicos, Limitado e Por Cotação, de acordo com a tabela
abaixo.
Concurso
Objecto
Adjudicatário
Valor
58F0001761/C.L/003/2021 Contratação de segurança:4 (quatro) vigilantes H24 sem arma.
Green Ville Segurança
870.000,00
Contratação de fornecimento de material de escritório/didático para ACN Investimentos
58F0001761/C.L/001//2021
Até 600.000,00
formações.
Moçambique
Contratação de prestação de serviço de transporte e distribuição de Correio 24 Expresso
58F0001761/C.L/002/2021
Até 1.000.000,00
expediente desta Direcção.
Lda
Contratação para prestação de serviços de fornecimento de lanche e aluguer
Mitete Comercial Lda Até 4.500.000,00
de sala para formação/planificação em todos distritos da província.

58F001761/C.C/0013/2021 Contratação para execução de fornecimento de produtos alimentícios.
58F001761/C.C/0017/2021 Contratação para prestação de serviços de produção de 112 crachás.

Mitete Comercial Lda

48.200,00

AMH Group Lda

83.440,00

Contratação para prestação de serviços de impressão a cores, preto e branco
Casa Familia Lda
e encadernação.
Contratação para prestação de serviços de impressão e divulgação de
58F001761/C.C/0014/2021
Zambeze Multiservice
normas de MISAU sobre SRH, PEP e Contracepção.
58F001761/C.C/0018/2021

Autoridade Competente
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇOS PROVINCIAIS DE JUSTIÇA
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DA MANHIÇA

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE USSY SUALÉ
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezasseis de Abril do ano dois mil e vinte
e um, exarada de folhas trinta e dois verso a folhas trinta e quatro, do livro de notas “F traço treze”
da Conservatória dos Registos e Notariado da Manhiça a cargo de CELSA AMÂNCIO JOÃO CHAIBO,
Conservadora e Notária Superior, foi celebrada uma escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito
de USSY SUALÉ, no estado de casado com Anabela Arone Dava, sob o regime de comunhão geral de
bens, cuja última residência foi em Xinavane, distrito da Manhiça, falecido às vinte horas e trinta
e cinco minutos do dia onze de Setembro de dois mil e dezanove, em seu domicílio, distrido da
Manhiça, vítima de causas desconhecidas, sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição
da sua última vontade.
Que deixou herdeiros sujeitos a invetário obrigatório.
Que deixou como seus únicos e universais herdeiros legitimários sua esposa Anabela Arone Dava,
viúva, natural de Maputo e residente em 3 de Fevereiro, distrito da Manhiça e seus filhos Hadija
Ussy Sualé, casada, natural de Maputo onde reside, Rossana Ussy Sualé, casada, natural de Maputo
onde reside e Amurane Ussy Sualé, solteiro, maior, natural de Maputo onde reside.
Mais certifico que não deixou bens sujeitos a inventário obrigatório.
Que na operada escritura, que das relações que tiveram com o falecido até à data da sua morte, não
existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com eles possam concorrer à sua sucessão.
Está Conforme
Conservatória dos Registos e Notariado da Manhiça, aos vinte e um dias do mês de Abril do ano
dois mil e vinte e um.
A Conservadora
(Ilegível)
4661

OPORTUNIDADE
DE COMPRA
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A Juíza de Direito
Moila Ornélia Chong Chelene

o

Verifiquei

VIVENDA tipo 3+1, no Triunfo vende-se
por 16 000 000,00MT; apartamento na
F. Engels por 27 000 000,00MT; propriedades: de 4000m², na Av. Marginal por
USD 3000 000; de 3 300m², na baixa por
USD 400 000; de 5, 4/ha, na Av. Marginal
por USD 350/m²; de 900m², na C. Matola
por USD 600 000; de 3 000m², na Mozal
por 12 000 000,00MT; de 1500m², no
Fomento por 3 000 000,00MT; 400ha,
na Macaneta. Contacto: 82-4795100 ou
3921
84-4592235.

APARTAMENTO tipo 2, com anexo, wc,
quartos com guarda-fatos, espaçoso,
num 3º andar e último, pronto a habitar,
no Bairro do Alto Maé, na Av. Ho Chi Min,
próximo à Escola Francisco Manyanga,
vende-se por 4 000 000,00MT, negociáveis. Contacto: 82-3007720 ou 844518
6047183.

O WWF MCO está implementando um projeto denominado “Salvaguardar
APAIPS”, financiado pelo Blue Action Fund e WWF US. O principal objetivo do
projeto é melhorar a gestão da conservação na Área de Protecção Ambiental
das Ilhas Primeiras e Segundas (APAIPS) em estreita cooperação com as partes
interessadas relevantes.

C

A Ajudante de Escrivã de Direito
Rosalina Adelaide Orombo

FLAT tipo 3, com suite e wc geral, num
2.º andar, bem localizada, na Av. Eduardo Mondlane, Pandora, vende-se por 9
000 000,00MT, negociáveis. Contacto:
82-6421191 ou 84-8474370.
4244
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Maputo, aos dezasseis dias do mês de Abril do ano dois mil e vinte e um

APARTAMENTO tipo 2, no prédio
Tilwene, num 1.º andar, mobilado, com
garagem e segurança arrenda-se por
65 000,00MT,condomínio incluido; tipo
3, no prédio Imoinveste, num 7.º andar,
com vista para o mar por 3 000USD;
tipo 3, na Sunrise, com vista para o
mar, piscina e segurança. Contacto:
4542
82-4102076.
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Gestor do programa da WWF na APAIPS - Angoche

Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal correm éditos de
trinta dias, citando a ré Minerva, Lda., com último domicílio conhecido
na Avenida 25 de Setembro, n.º 1521/1531, cruzamento com a Av. Samora
Machel, cidade de Maputo, ora em parte incerta, para no prazo de vinte
dias, que começa a correr depois de findo dos éditos, tudo a contar da
segunda e última publicação do respectivo anúncio, contestar, querendo,
apresentando a sua defesa, nos Autos de Acção Ordinária 04/21-A, que
por esta Secção lhe move First Capital Bank, SA, conforme tudo melhor
consta do duplicado da petição inicial que se econtra à disposição da citanda no Cartório desta Secção, podendo ser levantado dentro das horas normais de expediente, sob a cominação de que a falta de contestação importa
a confissão dos factos articulados pela autora.

OPORTUNIDADE de investimento em
Marracuene, de grande armazém novo
com 20x35 área coberta, vende-se por 1
000 000USD; outro armazém pequeno,
1600² por 200 000USD, negociáveis;
Espaço com muro 20x50 por 750
000,00MT. Contacto: 82-6421191 ou
84-8474370.
4042
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ANÚNCIO DE VAGA

ANÚNCIO

ARRENDA-SE

MORADIA tipo 6, no Bairro da Sommerschield, com suite, 4wc, cozinha
moderna, quintal e dependência, pronta
a habitar, vende-se por USD 720 000,
negociáveis. Contacto: 84-5770916 ou
82-7368613, Agência ACEL.

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
12ª Secção Comercial

VENDE-SE

APARTAMENTO, flat tipo 3, com 3wc,
no Bairro da Coop, prédio pequeno e
garagem, pronta a habitar, vende-se
por 10 000 000,00MT. Contacto: 827368613 ou 84-5770916, ACEL.

Maputo, aos 9/7/2020
O Director-Geral

4689

58F0001761/C.P/001/2021

41

PUBLICIDADE

Até 350.000,00
349.900,00

179

VENDO uma propriedade a berma da estrada (Av. da Namahacha) com a área de quatro mil setecentos e onze
metros quadrados e dois decímetros (4.711m²),
situados no Bairro Chinonaquila, Localidade do posto
administrativo da Matola-Rio, distrito de Boane, devidamente demarcada, composta por prédio de alvenaria
em condições degradada, descrita na Conservatória do
Registo Predial da Cidade de Maputo, ideal para vários
fins, desde imobiliário, comercial, industrial e mais.
O preço para a venda da propriedade é a quantia de
Cento e vinte milhões (120.000.000,00).
Nb: O valor é aberto a negociação.
CONTATOS:
a Celular: +258 86 48 555 48
a Pessoa do contato: Sr. Carlos
a Email:contacte.sarc.mz@gmail.com
4490
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DESPORTO

Atletas impedidos
de protestar nos JO

UEFA estuda sanções a fundadores
da Superliga e pede-se “pena máxima”
O PRESIDENTE da UEFA,
Aleksander Ceferin, avisou
que os fundadores da Superliga Europeia teriam que “sofrer
as consequências” pelo “erro”
que cometeram, e já começou
a estudar a melhor maneira de
punir os 12 clubes que estiveram por detrás da fundação da
prova.
De acordo com informações veiculadas ontem pelo
jornal britânico The Guardian,
as sanções podem ser altamente penalizadoras, tendo,
inclusive, alguns elementos
do organismo que rege o futebol europeu sugerido afastar os
emblemas da próxima edição
da Liga dos Campeões.
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DEPOIS DO FRACASSO DA SUPERLIGA
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Durante a gravação de um programa de TV, o secretário-geral do
LDP, Toshihiro Nikai, disse na quinta-feira que os jogos devem ser cancelados, se não houver condições sanitárias. “Para que servem os Jogos
se são responsáveis por espalhar infecções? Teremos que tomar uma
decisão nesse ponto”, adiantou.
O primeiro-ministro Yoshihide Suga prometeu realizar Jogos “seguros e protegidos”, dizendo que servirão como um símbolo do triunfo
da humanidade sobre a pandemia.
Mais tarde, Nikai emitiu um comunicado dizendo que a decisão de
cancelar cabe aos organizadores e que o LDP continua comprometido
em apoiar os jogos. “O que eu quis dizer é que, sobre a questão de as
Olimpíadas e as Paraolimpíadas deverem realizar-se seja de que maneira for, eu diria que não”, referiu.

Te

A PRESIDENTE do Comité Organizador dos Jogos Olímpicos de verão,
Tóquio2020, afirmou que está fora de equação o cancelamento da prova devido ao aumento de casos de Covid-19 no país.
Um dia depois de o “número dois” do Partido Liberal Democrático
do Japão (no poder), Toshihiro Nikai, ter admitido o cancelamento dos Jogos Olímpicos, Seiko Hashimoto afirmou que a prioridade
continua a ser a criação de condições sanitárias para realizar a prova
de forma segura.
“Não estou a pensar num cancelamento. Ao tomarmos medidas para garantir a segurança e protecção, estamos a concentrar-nos
em receber os jogos”, disse Hashimoto, em conferência de imprensa,
questionada sobre os comentários do secretário-geral do partido do
Governo.
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Directora dos Jogos diz que
cancelamento está fora de equação

O PRESIDENTE do Real Madrid, Florentino Pérez, concedeu quarta-feira uma extensa entrevista à rádio espanhola Cadena SER,
onde abordou a curta ‘vida’ da Superliga Europeia, assim como as
consequências que a ‘queda’ desta poderá acarretar.
Na opinião do dirigente máximo do emblema merengue, os

ov

ves Matter, o Comité Olímpico
e Paralímpico dos Estados Unidos tinha anunciado que os seus
atletas eram livres de levantar o
punho ou ajoelhar-se durante o
hino nacional.

:t

coesão e a não-discriminação,
sendo distribuídas aos atletas
roupas com as palavras paz, solidariedade e igualdade.
Na sequência de vários protestos do movimento Black Li-

am

imprensa e nas zonas mistas”,
refere o COI.
Dentro das recomendações
adoptadas pela comissão executiva, está a adaptação do juramento olímpico, para prometer

na

l

Killian Mbappé e Halaand fora
das contas de Florentino Peréz

gr

S atletas estão proibidos
de protestar nos pódios e nos terrenos de
jogo nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e
nos Jogos Olímpicos de Inverno
Pequim2022, anunciou ontem
(quinta-feira) o Comité Olímpico
Internacional (COI).
A decisão do COI surge após
uma recomendação da Comissão de Atletas, na sequência de
um estudo em que mais de dois
terços dos 3.547 atletas questionados consideram que “não é
apropriado manifestar ou exprimir o seu ponto de vista” no pódio, no campo ou nas cerimónias
oficiais.
Esta recomendação surge na
sequência de pedidos para que
seja flexibilizado o artigo 50.º
da carta olímpica, que proíbe
qualquer “manifestação ou propaganda política, religiosa ou
racial”. “As pessoas interrogadas tendem a pensar que é apropriado os atletas manifestarem
ou exprimirem as suas opiniões
nos media, nas conferências de

Outra das hipóteses passar
por adiar esta “vingança” até
2024, ano no qual entrará em
vigor o novo formato da prova
milionária, sendo que os conjuntos em causa poderão se ver
privados da alínea que garante
um lugar a equipas não apuradas directamente com base em
desempenhos passados.
Dos 12 clubes fundadores,
recorde-se, já dez (Liverpool,
Manchester United, Arsenal,
Manchester City, Tottenham,
Chelsea, Juventus, AC Milan,
Inter de Milão e Atlético de Madrid) anunciaram a intenção de
abandonar a Superliga Europeia, pelo que restam apenas
Real Madrid e Barcelona.
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PUBLICIDADE

adeptos do futebol mundial bem podem esquecer a aquisição de
craques como Erling Haaland, do Borussia Dortmund, ou Kylian
Mbappé, do Paris Saint-Germain, sem as receitas provenientes da
prova.
“Sem a Superliga, isso não irá existir. Nesta situação de pandemia, isso não irá existir, nem para o Real Madrid, nem para nenhum clube. Não irá existir, escrevam o que digo”, atirou Florentino Pérez, que, recorde-se, iria ocupar o cargo de presidente da
Superliga Europeia.
“Se Mbappé não vier este ano, ninguém vai andar aos tiros. As
pessoas sabem como eu sou, aquilo que faço, e que, se as coisas não
acontecem, é porque são impossíveis de acontecer”, acrescentou.
Na mesma entrevista, Florentino Pérez, abordou a incerteza
em torno do futuro de Sergio Ramos, que termina contrato já no
próximo mês de Junho: “A renovação depende da situação do Real
Madrid. Vamos ver o que aconteceu no ano que vem, é preciso fazer
contas, porque também temos que vender jogadores”.
“Estamos a fechar esta época, temos que pedir aos jogadores
um esforço maior. É a única coisa que posso dizer. Fora disso, vamos ver quais são as perspectivas da Covid-19 e quando é possível
haver espectadores nos estádios, porque logo aí perdemos na ordem dos 180 ou 190 milhões de euros”, rematou.
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ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
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1. A Administração Nacional de Estradas “ANE”, Delegação Provincial de Inhambane, convida pessoas
singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnem os requisitos de
elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para empreitada de manutenção de rotina financiada
pelo Fundo de Estradas para as estradas asfaltadas da província de Inhambane.
2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará de Empreiteiro de obras públicas não inferior a 3ª Classe
- Categorias III, a submeterem propostas seladas para os serviços abaixo indicados:
Lote
Nº
1
2
3
4

Ref.
N242
N1
R481
NC

Estrada
Inicio
Inhambane
Lindela
Furvela
Maxixe Chicuque
Total

Ac

Reparação
de danos
causados
pela chuva

Intervenção

Fim
Tofo
Massinga
Mocodoene
Mongue

Localização
(Distrito)
Inhambane
Maxixe
Morrumbene
Maxixe

Garantia Provisória
(MT)
40.000,00
75.000,00
100.000,00
60.000,00

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de concurso ou
adquirí-los a partir do dia 23/4/2021 durante as horas normais de expediente, no seguinte endereço:
Administração Nacional de Estradas (ANE)
Delegação Provincial de Inhambane (DPI)
Estrada R482, CP nº 101 Telefax: 293 30894
Cidade de Maxixe
Mediante o pagamento de uma quantia não reembolsável de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos meticais)
por exemplar, fazendo depósito na conta 0802111001056 do Grupo ABSA.
4. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias após a data de abertura e deverão ser
acompanhadas de uma caução provisória por cada lote, válida pelo prazo de 120 dias a contar a partir da
data da abertura das propostas.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no no 3 até às 9.00 horas do dia
20/5/2021, e serão abertas em sessão pública, nos respectivos dias e mesmo endereço, ás 9.15
horas.
6. A DPI conduzirá uma visita ao local das obras, nos dias 30/4/2021, com concentração nas instalações da
Delegação Provincial de Inhambane, sita no endereço acima pelas 8.00 horas.
7. No dia 11/6/2021 será feito o anúncio do posicionamento dos concorrentes no endereço acima, pelas
9.00 horas.
8. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
ENTIDADE CONTRATANTE
123

3930

Sexta-feira, 23 de Abril de 2021
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DESPORTO

VAI SER APRESENTADO ESTA TARDE

Seleccionador nacional
apresenta programa

Artur Comboio é o novo
treinador do Costa do Sol
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“Mambas” iniciam a 5 de Junho eliminatórias para o “Mundial” do Qatar

Setembro deste ano, altura em que Moçambique vai
defrontar Camarões, por
duas vezes, num espaço de
uma semana (entre 1 e 7),
primeiro fora e depois em
casa.
A quinta ronda será na
Costa do Marfim, entre 6
e 9 de Outubro, devendo
terminar a sua campanha
recebendo o Malawi, no intervalo de 10 a 12 do mesmo
mês.
De referir que esta fase
será disputada por 40 selecções, divididas em 10
grupos de quatro países,
apurando-se para a terceira e última fase, que será
disputada num sistema de
play-off, devendo sair cinco selecções que disputarão
o Mundial naquele país do
Médio Oriente.
Moçambique
nunca
disputou uma fase final do
Campeonato do Mundo de
futebol.
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SELECCIONADOR Nacional de
Futebol, Horácio
Gonçalves,
reúne-se hoje com a
direcção executiva e Gabinete Técnico da Federação
Moçambicana de Futebol
(FMF) para apresentação e
discussão do plano de trabalho dos “Mambas” para
a dupla jornada do arranque da fase de apuramento
ao Campeonato do Mundo
de Futebol, agendado para
2022, no Qatar.
Inseridos no Grupo
“D”, os Mambas começam a campanha de acesso
ao “Mundial” do Qatar às
15.00 horas do dia 5 Junho
próximo, no Estádio Nacional do Zimpeto, diante da
Costa do Marfim.
Entre os dias 11 e 14 deslocam-se ao Malawi para a
segunda jornada desta etapa, sendo que a terceira e
quarta serão disputadas em

ARTUR Comboio é o novo treinador do campeão nacional,
Costa do Sol, segundo garantias de uma fonte muito próxima do processo, devendo ser apresentado esta tarde, às
14.30 horas, em conferência de imprensa, quando as partes rubricarem o vínculo contratual que se espera seja de
uma época e meia, ou seja até finais do próximo ano.
Artur Comboio foi a escolha consensual à frente dos
compatriotas Chiquinho Conde e Daúto Faquirá, ambos
residentes em Portugal, havendo a frisar que com a indicação de um treinador moçambicano o clube rompe com a
aposta em estrangeiros, opção que dominou a última década, período em que teve David Mandigora (2010-2011),
Diamantino Miranda (2012-2013), Nelson Santos (20162017), Leonardo Costas (2018) e Horácio Gonçalves (201821). Arnaldo Salvado ainda “intrometeu-se”, mas não durou.
O actual treinador do Incomáti de Xinavane levou a
vantagem de ser conhecedor da casa, onde depois de ter
sido jogador (de 1992 a 2000 e mais tarde em 2007, após
ter jogado no Moroka Swallows da África do Sul, ido do
Maxaquene, onde jogou 2004/2005).
Depois de pendurar as botas, Artur Comboio estreou-se como treinador, trabalhando nas camadas de formação
do Costa do Sol, antes de ser treinador-adjunto da equipa
sénior, de 2014 a 2017. Para além dos “açucareiros”, Comboio treinou o AD Macuácua e chegou a trabalhar no Textáfrica.
Com a instabilidade vivida no início desta época, Comboio viu-se obrigado a abandonar o Textáfrica, rumando
para o Incomáti, uma casa que conhece bem, emblema ao
qual estava vinculado até ontem, tendo inclusive, orientado a última sessão de treinos, que marcou o seu adeus à
turma do canavial de Xinavane.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
DIRECÇÃO DA JUSTIÇA DA CIDADE
2.º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ANGELINA NOEMIA AMELIA

es
se

tos Abdul, divorciado, natural de Maputo, onde reside, em representação
da sua ascendente Telma Noemia dos Santos, já falecida.
Que não há quem com ele concorra à sua sucessão, que da herança fazem
parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.
Maputo, aos 15 de Abril de 2021

Ac

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de quinze de Abril
de dois mil e vinte e um, exarada de folhas trinta e nove, do livro de notas
para escrituras diversas número trezentos e cinquenta e sete, traço “B”, do
Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante Alcinda Raimundo Banguine Mazive, Conservadora e Notária Superior em exercício no referido
Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito
de Angelina Noemia Amelia, de oitenta e seis anos de idade, solteira,
com última residência no Bairro Central, filha de Amelia Kongolote.
Que ainda pela mesma escritura pública foi declarado como seu único e
universal herdeiro de todos seus bens, seu neto Carlos Miguel dos San-

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO

O MERITÍSSIMO DR. JOÃO GUILHERME MCHUEMBO, JUIZ DE DIREITO DA 1ª
SECÇÃO CÍVEL DESTE TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
Na Acção de Impugnação do Despedimento nº 04/2020-1ªSC, pendente na
1ª Secção Cível deste Tribunal, movida pelos autores Gabriel Marchol e Romão Teodoro, solteiro, de 72 anos de idade, filho de Teodoro e de Rosalina,
natural de Namuno e residente na cidade de Pemba, em representação dos seus
colegas Fernando Saide, Arabe Imamo, Buananco Abudo e Paulino Aquinamine, contra Juma Aiuba, ausente em parte incerta, com a última residência
conhecida na cidade de Pemba, ao abrigo do disposto no artigo 29º da Lei nº
10/2018, de 30 de Agosto, é este réu citado para contestar, querendo, sob pena
de, em princípio, determinar a imediata confissão dos factos arrolados no pedido sem necessidade de audiência, no prazo de 8 (oito) dias, que começa a
correr a partir da data da segunda e última publicação deste anúncio.
Pemba, aos 15 de Abril de 2021
O Juiz-Presidente
Dr. João Guilherme Mchuembo
(Juiz de Direito “A”)
O Escrivão de Direito
Dr. Cristóvão Crisanto Dez
(Oficial de Justiça)
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anos, tendo a primeira pedra sido
lançada a 22 de Abril de 2008 por
David Simango, então ministro
da Juventude e Desportos, e inaugurada a 23 de Abril de 2011 pelo
então Presidente da República,
Armando Guebuza.
Para além de eventos desportivos, o Zimpeto acolheu a missa
que marcou o ponto mais alto da
visita do Papa Francisco a Moçambique.

DEPOIS de ceder o treinador Artur Comboio
ao Costa do Sol, o Incomáti de Xinavane está
no mercado à procura de um novo técnico, a
ser apresentado aos simpatizantes e adeptos ao
longo da próxima semana.
Tal como apurou o nosso Jornal de fonte da
direcção daquele clube, o perfil do sucessor de
Artur Comboio já está definido e é semelhante

ao agora novo treinador dos “canarinhos”.
“Teremos um treinador jovem e que gosta
de abraçar desafios. Não vamos contratar um
treinador com nome sonante, mas um trabalhador por natureza para continuarmos a lutar
pelos nossos objectivos, nomeadamente de fazer um Moçambola tranquilo”, referiu a nossa
fonte.
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espectadores.
Desde 2014 que se fala do redimensionamento do complexo
desportivo através da construção
de novas infra-estruturas nos espaços ainda vazios, esperando-se
à qualquer altura que se ergam oito
“courts” com apoio da Federação
Internacional da modalidade (ITF
na sigla inglesa), cujo projecto está
numa fase bastante avançada.
A obra foi concluída em três

Comboio é o substituto de Horácio Gonçalves no comando técnico do clube

Incomáti terá outro técnico
dentro da próxima semana

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE DE MAPUTO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E
NOTARIADO DA CIDADE DE MAPUTO
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS
CIVIL E NOTARIADO DE KATEMBE

an

complexo desportivo do país estão a ser marcados por constantes intervenções seja para corrigir
detalhes de construção, seja para
melhorar as condições para os
utentes ou mesmo para a correcção de situações de desgaste natural causado pelo tempo de uso ou
pela qualidade do material usado e
também pela sabotagem.
Das intervenções feitas destaque para a mudança do relvado,
melhorias nas bancadas, balneários (cacifos), montagem de fonte
alternativa de iluminação, de sistema de iluminação interna e externa do recinto, segurança, zonas
da entrada dos atletas, vedação
da zona VIP, restabelecimento do
sistema de segurança electrónica
(CCTV) ou de video-vigilância,
bem como a preparação da montagem de torniquetes para o controlo das entradas e contagem dos

C

tem sido um mar de rosas no
majestoso estádio de uma arquitectura moderna, que consumiu
milhões de meticais. O maior problema está relacionado com a sua
rentabilização ou da autonomia
para o seu pleno funcionamento,
que continua longe do projectado. É por isso que até hoje cabe
ao Governo, que gere o complexo
através do Fundo de Promoção
Desportiva, a garantia da manutenção.
A beleza inicial aquando da
inauguração tem sucumbido ao
longo do tempo, que não tem sido
tão generoso, para o Zimpeto que
apresenta três tipos de problemas:
a falta de manutenção por exiguidade de fundos (i), o desgaste
natural causado pelo tempo de
uso ou pela qualidade do material
usado (ii) e a sabotagem (iii).
Os 10 anos de vida do maior

.m

Zimpeto completa hoje 10 anos
A EXACTOS 10 anos (23 de Abril de
2011-23 de Abril de 2021) a capital
do país parou para testemunhar a
inauguração do maior empreendimento desportivo construído depois da independência nacional, o
Estádio Nacional do Zimpeto.
Construído pela empresa chinesa Anhui Foreign Economic
Construction Group, o estádio foi
o maior legado desportivo dos X
Jogos Africanos de 2011, que o país
acolheu.
Erguido no quadro dos acordos de cooperação entre os governos de Moçambique e da China,
Zimpeto tem bancadas em três pisos (três anéis) e capacidade para
42 mil pessoas (10 mil em zona
coberta) e ocupa uma área de 26
hectares, num total de 46 reservadas para a construção de infra-estruturas.
Volvidos 10 anos nem tudo

l
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Certifico, para efeitos de
publicação, que por escritura do dia dois de Setembro
de dois mil e vinte, exarada
de folhas sessenta e cinco
verso a sessenta e seis verso, no livro de notas para
escrituras diversas, sete “A”,
nesta Conservatória do Registo e Notariado de KaTembe,
perante mim, HENRIQUES
JOSÉ MALUANA, licenciado
em Direito, Conservador e
Notário Superior da referida
Conservatória, foi celebrada
uma Escritura de Habilitação
de Herdeiros por óbito de
LUCAS MATOLA, de setenta
e oito anos de idade, casado
com Ana Augusto Chirindza,
que era filho de Daniel Matola e de Hagar Nbebe.
Que o falecido não deixou
testamento ou qualquer outra disposição da sua última
vontade, deixou como únicos
e universais herdeiros dos
seus bens móveis e imóveis
suas filhas: LÚCIA LUCAS
MATOLA, AGAR LUCAS MATOLA, solteiras, maiores,
naturais de KaTembe e residentes na KaTembe e cônjuge
Ana Augusto Chirindza, viúva
e residente na KaTembe.
Que não existem outras
pessoas que segundo a
lei prefiram ou possam
concorrer a esta sucessão da
herança, que dela fazem parte bens móveis e imóveis.
Está conforme

KaTembe, aos 9 de Novembro de 2020
O Conservador
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE EDUCAÇÃO

ANÚNCIO
A Direcção Provincial de Educação de Maputo recebeu financiamento de parceiros Externo de cooperação e Orçamento
de Estado, com esse fundo pretende aplicar na aquisição de mobiliários e carteiras duplas para apetrechar as escolas
do ensino primário em alguns Distritos.
Nesta conformidade, convida-se a todas empresas legíveis, pessoas singulares ou colectivas nacionais, a apresentarem propostas fechadas para os concursos que abaixo se indicam:

N/O

1

2

Modalidade

Objecto

Concurso Limitado nº 1/DPE/
RAQ/2021

Aquisição de Carteiras
Duplas para ensino
primário
Aquisição de Mobiliários Escolar para bloco
Concurso público nº
administrativo e Cartei2/DPE/RAQ/2021
ras Duplas para ensino
primário

Data e hora
de entrega
das propostas

Data e hora
de abertura
das propostas

04/05/2021
Até 10H00

04/05/2021
10H 15Min

04/05/2021
Até 10H 00

04/05/2021
10H 15Min

Validade
das propostas

Garantia
provisória

90 Dias

Não aplicável

90 Dias

48.000.00

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso e adquiri-los
pelo valor não restituível de 1500,00Mt (Mil Quinhentos Meticais) que deverá ser depositado na conta nº 69236273
BIM titular: - DPE, fundo não orçamentado.
2. A Direcção Provincial de Educação, vem comunicar aos concorrentes a retificação da data de abertura das proposta
de 10/04/2021 e 10/04/2018 publicado no anúncio do dia 22/04/2021 para o concurso Limitado nº 01 e concurso publico nº 02 por lapso na digitação passando para dia 04/05/2021 as 10H 15Min conforme o referenciado.

3. . Endereço

Direcção Provincial de Educação

Av. Nelson Mandela, praça do Município, Talhão “C”, DPE, 1º andar, Cidade da Matola.
Tel: +258 21 724075; fax: +258 21722997

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março.
Matola, Abril de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível
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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
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

Registando a história de Moçambique

SARAMPO EM ÁFRICA

Mais de 16 milhões
de crianças falham vacinação

cia do sarampo em África caiu
para o nível mais baixo dos últimos sete anos, com apenas
11 países a cumprirem os seus

DEVIDO À PERDA DE APOIO PARLAMENTAR

Guterres ataca
nacionalismo
dos imunizantes

no
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PM do Lesotho
com cargo em risco
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O FUTURO do primeiro-ministro do Lesotho, Moeketsi
Majoro, está em risco depois da
cisão no partido que sustenta o
governo, o que põe em risco a
maioria parlamentar de que
ele precisa para permanecer
no poder.
Moeketsi Majoro assumiu
o poder em Maio do ano passado, após a dramática saída
do seu antecessor, Thomas
Thabane, que renunciou na
sequencia de alegações de que
conspirou para assassinar sua
esposa em 2017.
Um ministro do executivo
e vice-presidente do partido
Convenção de Todos o Basotho (ABC), Nqosa Mahao,
anunciou na quarta-feira que
uma decisão formal e final para
formar um novo partido foi alcançada na noite de terça-feira.
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frenta o mundo desde a II
Guerra Mundial. Os seus impactos têm sido devastadores
no mundo.
“O lançamento de vacinas
gerou esperança, deram-se
passos importantes na criação
do mecanismo COVAX e uma
lista crescente de países está
a receber as vacinas através
deste mecanismo. Mas preocupa-me profundamente que
muitos países com baixo poder económico não tenham
ainda recebido uma só dose,
enquanto os mais ricos estão a
caminho de vacinar toda a sua
população”, declarou.
O secretário-geral das Nações Unidas avisou então que,
“se esta perigosa tendência de
nacionalismo de vacinas e de
acordos paralelos continuar,
a vacinação nos países em desenvolvimento poderá levar
anos”.
“Vai atrasar a recuperação mundial. A campanha
mundial de vacinação [contra
a Covid-19] é a maior prova moral do nosso tempo”,

Papa convoca orações pelo
fim do novo coronavírus

l

O PAPA Francisco convocou para Maio uma “maratona de
oração” nos santuários de todo o mundo, pelo fim da pandemia, anunciou quarta-feira o Vaticano em comunicado.
A iniciativa, organizada pelo Conselho Pontifício para a
Promoção da Nova Evangelização e idealizada pela “vontade expressa” do Papa, terá lugar todos os dias de Maio em
“todos os santuários do mundo”. “(...) o mês de Maio será
dedicado a uma maratona de oração com o tema ‘A oração
a Deus subiu incessantemente de toda a Igreja (At 12,5)’”,
refere uma nota enviada à Agência Ecclesia. Os fiéis rezarão
o Rosário para invocar o fim da pandemia do coronavírus.
Esta maratona de oração será “guiada” pelos trinta santuários mais importantes e representativos do planeta e transmitida ao vivo todos os dias nos canais oficiais da Santa Sé,
de 1 a 31 de Maio.

na

or

oj

ov

e/
N
medida, à baixa cobertura de
vacinação de rotina ou ao atraso dos esforços de vacinação,
numa altura em que a vigilân-
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COMBATE À COVID-19

O SECRETÁRIO-GERAL das
Nações Unidas atacou o nacionalismo em torno das
vacinas anti-Covid-19, advertindo que o mundo está
perante “a maior prova moral
de sempre”, num discurso em
que apelou ao reforço financeiro do mecanismo COVAX.
Esta advertência foi feita num discurso por videoconferência, na quarta-feira,
para a sessão de abertura da
reunião plenária da XXVII Cimeira Ibero-Americana, em
Andorra, dedicada aos temas
do desenvolvimento sustentável e do combate à pandemia da Covid-19.
No seu discurso, António
Guterres considerou que esta
cimeira “deve constituir um
momento de esperança perante os enormes desafios que
se colocam ao mundo” e uma
reafirmação do multilateralismo e da concertação política presentes desde a fundação
há 30 anos desta organização.
“A pandemia da Covid-19
é a crise mais grave que en-

objectivos.
O sarampo é uma doença
“altamente contagiosa”, exigindo pelo menos 95 por cento
de cobertura de vacinação na
população para evitar surtos.
No entanto, a cobertura com a
primeira dose da vacina estagnou em cerca de 69 por cento
na região africana da OMS desde 2013.
Por outro lado, adverte a
OMS, a baixa cobertura contra o sarampo “reflecte uma
estagnação mais ampla na
imunização de rotina em África que, em alguns países, tem
sido exacerbada pela pandemia e pelas restrições relacionadas”.
A 11.ª Semana Africana de
Vacinação, que em 2021 decorre de 24 a 30 de Abril, é
uma campanha anual que junta os parceiros internacionais
no apelo ao acesso universal às
vacinas. - (LUSA)

.m

vem vidas”, acrescentou.
De acordo com a organização, os surtos de sarampo
ficaram a dever-se, em larga

:t

de imunização por estarem a
lidar com a pandemia de Covid-19.
“Embora sete destes países tenham já concluído as
campanhas, oito permanecem
pendentes, representando um
risco de grandes surtos de sarampo”, alertou a OMS.
“Os recentes surtos de sarampo, mas também de febre
amarela, cólera e meningite,
todos apontam para lacunas
preocupantes na cobertura de imunização e vigilância
em África. Ao combatermos a
Covid-19, não podemos deixar ninguém perigosamente
exposto a doenças evitáveis”,
disse Matshidiso Moeti, directora da OMS para África,
durante uma conferência de
imprensa.
“Exorto todos os países a
duplicarem os serviços de saúde essenciais, incluindo campanhas de vacinação que sal-
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AIS de 16 milhões
de crianças em África falharam a toma
de doses da vacina
contra o sarampo
devido às perturbações causadas pela pandemia de Covid-19
nos programas de imunização,
estimou ontem a Organização
Mundial da Saúde (OMS).
De acordo com os dados
preliminares, divulgados em
antecipação à Semana Africana de Vacinação pelo escritório regional para África da
OMS, cerca de 16,6 milhões de
crianças no continente “falharam as doses planeadas de vacinas suplementares contra o
sarampo entre Janeiro de 2020
e Abril de 2021”.
Durante o mesmo período,
oito países africanos reportaram “grandes surtos de sarampo”, que afectaram dezenas de milhares de crianças, e
15 países atrasaram os esforços

sustentou António Guterres,
tendo lançado um apelo ao
aumento do financiamento
do mecanismo COVAX e defendeu que “o mundo deve
unir-se para produzir e distribuir suficientes vacinas
para todos, o que significa
pelo menos duplicar a capacidade de fabricação em todo
o mundo”.
“A recuperação abre a
possibilidade mais ampla
de se mudar de rumo e de se
construir um futuro melhor.
Por isso, saúdo que esta cimeira esteja centrada na recuperação pós-Covid-19 e na
inovação para o desenvolvimento sustentável”, disse.
Além da questão das vacinas, o secretário-geral das
Nações Unidas considerou
que os desafios globais “são
mais complexos do que nunca
e requerem respostas multilaterais”, designadamente
em matéria de crise climática,
“com numerosos riscos para a
paz e para a segurança mundial”.- (LUSA)

Para se qualificar para ser
primeiro-ministro no pequeno reino do Lesotho, um partido deve gozar de maioria simples no Parlamento.
Mahao afirma que quase
metade dos 47 deputados do
ABC no Parlamento de 120 assentos estão a abandoná-lo e a
rumar para o seu novo partido.
“A divisão é mais uma
ameaça para ele (Majoro)”,
advertiu Tlohelang Letsie, comentador político da Universidade Nacional do Lesotho.
O seu “cargo de primeiro-ministro está realmente
ameaçado e é provável que ele
vá”, acrescentou.
Ex-director do escritório
africano do Fundo Monetário
Internacional (FMI) que também actuou como ministro das
finanças, Majoro foi empossado como o novo primeiro-mi-

nistro em 20 de Maio do ano
passado, prometendo “agir”
para “garantir que tenhamos
um sistema político estável no
Lesotho”.
Mas a iminente destituição
do chefe do governo de 59 anos
seria o capítulo mais recente na história de instabilidade
política cronica do Lesotho.
Ele seria o terceiro primeiro-ministro em seis anos.
Nenhum
primeiro-ministro cumpriu um mandato
completo de cinco anos na última década no pequeno reino
de 2,2 milhões de pessoas cercado pela África do Sul.
O Lesotho é um dos países
mais pobres da África Austral
e os políticos estão constantemente a lutar pelo poder,
conspirando constantemente
e formando novos governos.
(NEWS24)

UE defende
ajuda ao Chade
O ALTO-REPRESENTANTE para a Política Externa da União
Europeia (UE), Josep Borrell, afirmou ontem na capital da
Mauritânia que é preciso “ajudar o Chade e superar a crise
política. “A estabilidade do Chade é uma peça fundamental
para toda a região”, disse Borrell, após uma reunião com o
seu homólogo mauritano, Ismael Ould Cheikh, referindo-se à crise naquele país após a morte do Presidente Idriss
Déby, considerado um aliado-chave da UE na luta contra
os grupos “jihadistas” e a emigração. Borrell acrescentou
que a UE e os países do Sahel estão a trabalhar para a estabilidade deste país, que é agora liderado, durante um período transitório de 18 meses, pelo filho do Chefe de Estado
que morreu, Mahamat Idriss Déby, à frente de um Conselho
Militar de Transição. “O Chade é uma ameaça muito difícil
se o país cair numa dinâmica de turbulência”, advertiu o
líder europeu, que chegou a Nouakchott na quarta-feira e
se encontrou com o Presidente mauritano, Mohamed uld
Ghazuani.

Angolanos refugiam-se
na Namíbia devido à seca
A NAMÍBIA registou, nos últimos três meses, a entrada
ilegal de cerca de 10 mil angolanos afectados pela seca, situação que preocupa as autoridades daquele país, disse na
quarta-feira o embaixador do país vizinho em Angola. Patrick Nandago falava à margem da 21.ª reunião bilateral entre os ministérios do Interior de Angola e da Namíbia, que
hoje termina no Lubango, capital da província angolana da
Huíla, para abordar temas de interesse comum, nomeadamente a imigração, ordem e segurança pública. O diplomata namibiano, citado pela ANGOP, frisou que a seca que
afecta províncias do sul de Angola também atingiu o norte
da Namíbia, manifestando preocupação com a imigração
ilegal de angolanos para o seu país. Dados do Ministério do
Interior da Namíbia revelam a existência, nos últimos três
meses, de pelo menos 10 mil angolanos de forma irregular
na Namíbia, afectados pela seca e em situação difícil.

EM ÁFRICA

Acordo de comércio livre fundamental
para o desenvolvimento
O PRESIDENTE da Mota-Engil África, Manuel Mota, disse ontem que o
acordo de livre comércio em África é
fundamental para o desenvolvimento
do continente, já que fomenta a integração regional, fundamental para o
desenvolvimento económico.
“O acordo de livre comércio em
África é fundamental para desenvolver as economias, porque a maneira
mais fácil de crescer é crescer juntos, à semelhança do que foi feito na
Europa, com a União Europeia, e em
África estão a tentar fazer o mesmo”,
disse o líder da construtora portuguesa durante o seminário empresarial
Portugal-África “Exportar ‘Verde’ Internacionalização das empresas na
era da sustentabilidade”, organizado
pela presidência portuguesa da União
Europeia, que decorreu ontem em

formato virtual a partir de Lisboa.
“A maioria das grandes infra-estruturas em construção serve para
ligar países, os grandes projectos em
curso focam-se no desenvolvimento
do país, mas também na criação de
condições para o comércio entre países”, apontou Manuel Mota, exemplificando com algumas das suas
obras na Nigéria e no Níger.
“Temos de olhar para o continente pensando na integração e no
comércio entre países, que foram desenvolvidos durante a época colonial
para exportar independentemente do
vizinho, o que criou uma herança de
pouca integração regional”, vincou o
empresário.
Em África, defendeu, “há tudo
para fazer, é um continente de oportunidades, de futuro, mas também do

presente”.
Questionado sobre se a pandemia
dificultou ou manteve as dificuldades
de financiamento para os projectos
no continente, percepcionados como
mais arriscados, Manuel Mota disse que “tornou-se mais difícil com a
pandemia” e defendeu que “é preciso
ser pragmático com o financiamento”.
As economias europeias, argumentou, receberam grandes ajudas
públicas durante a recessão do ano
passado, o que não aconteceu no
continente africano: “muitas das pequenas e médias empresas desapareceram, os governos europeus fizeram
um enorme esforço para sustentar as
economias e isto não é possível em
África”, um continente afectado não
só pelo abrandamento da actividade

económica, mas também pelo alto
nível de dívida pública, que encarece
o financiamento.
“Houve um enorme impacto financeiro, mas a pandemia também
serviu para abrir os olhos das pessoas
relativamente ao facto de que o financiamento é necessário para apoiar
estes países e o seu desenvolvimento”, concluiu o construtor.
O acordo para a criação da Área de
Livre Comércio Continental Africana
foi assinado por 54 países africanos
(de um total de 55), incluindo todos
os Países Africanos de Língua Oficial
Portuguesa (PALOP) e ratificado por
31 países, como África do Sul, Angola,
Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe e Nigéria, entre outros, e entrou
em funcionamento em 1 de Janeiro
deste ano.
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