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A PARTIR das evidências reunidas até ao momento, sabe-se que o Corona-
vírus pode ser transmitido em TODAS AS REGIÕES, incluindo aquelas com 
tempo quente e húmido. Independentemente do clima, adopte medidas de 
proteção, a melhor das quais é lavar as mãos com frequência. 

PM procedeu ontem ao encerramento do Forúm de Negócios do bloco regional

AS autoridades de saúde registaram, en-
tre terça-feira e ontem, 436 novos casos 
positivos e 27 pacientes internados em 
diversas unidades sanitárias, centros de 
isolamento e tratamento da Covid-19. 
Estes dados foram partilhados ontem, 
no mesmo dia em que deram ainda con-
ta de cinco óbitos.

O número de infectados pelo novo 
coronavírus representa acima do do-
bro do registado nas anteriores 24 ho-

ras, que foi de 193. O documento refere 
que os novos casos positivos são todos 
de transmissão local e resultam de 2167 
testes realizados na sua maioria em la-
boratórios públicos (1714). Entre os in-
fectados, 408 são de nacionalidade mo-
çambicana.  Os dados mostram que a 
cidade de Maputo e a província de Tete 
continuam a registar o maior número 
de novas infecções, acolhendo 239 e 85 
casos, respectivamente.

De acordo com o Ministério da Saú-
de, os cinco óbitos anunciados ontem 
são moçambicanos, quatro homens e 
uma mulher, com idades que variam 
de 37 a 65 anos e ocorreram nos últi-
mos quatro dias nas províncias de Tete 
(dois), Sofala (um), Inhambane (um) e 
cidade de Maputo (um). 

Dos 27 pacientes hospitalizados 
ontem, 18 foram na cidade de Maputo, 
cinco em Sofala e dois em Inhambane. 

Nampula e Tete têm um cada. 
Entretanto, no período em análise 

sete pessoas receberam alta hospitalar e 
11 foram declaradas curadas da doença, 
todas da província de Sofala, elevando 
para 70.300 o total de indivíduos livres 
da doença desde a sua eclosão, há 13 
meses.

Assim, Moçambique tem um cumu-
lativo de 73.211 casos positivos, 857 óbi-
tos e 2050 casos activos. 

sinergias, partilha de informa-
ção e troca de experiências, 
assim como o desenvolver par-
cerias empresariais e de negó-
cios entre os diferentes agentes 
económicos regionais, de África 
e do mundo”, apontou o go-
vernante. Acrescentou que o 
Executivo tem a convicção de 
que somente com o sector em-
presarial forte e activo é que se 
pode atrair mais investimentos 
e, deste modo, assegurar maior 
aproveitamento das oportuni-
dades e potencialidades econó-
micas existentes nos países da 
região.

Para dirigir a cerimónia de 
encerramento do fórum foi con-
vidado o Presidente do Malawi, 
Lazarus Chakwera, que consi-
derou o estabelecimento desta 
plataforma como uma manifes-
tação de vontade que a região 
tem na promoção de negócios.

Chakwera observou que o 
comércio entre os países da re-
gião aproxima os 20 por cento, 
mas esta cifra deve mudar por-
que continua muito baixa. De-
fende, por isso, a necessidade de 
os países da região estimularem 
a produção industrial, agrícola e 
tecnológica.

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, e 
o líder da Renamo, Ossufo Momade, reite-
ram o empenho na consolidação da paz no
país, após o encontro para rever os acordos
assinados há quase dois anos.

“As partes continuam firmemente em-
penhadas na construção da paz em Moçam-
bique, pois será pela paz que o nosso país 
prosperará”, lê-se no comunicado da Presi-
dência da República ontem divulgado sobre 
o encontro realizado na terça-feira.

Os dois dirigentes passaram em revista os
progressos na implementação do Acordo de 
Maputo para a Paz e Reconciliação Nacional, 
assinado em Agosto de 2019 e discutiram vá-
rios pontos importantes que irão consolidar 
ainda mais o espírito do  entendimento para 
futuro do país.

O Desarmamento, Desmobilização e 
Reintegração (DDR) já abrangeu 2307 ex-
-combatentes da Renamo, começando ago-
ra a sua reintegração na sociedade. 

O processo segue uma rota de “progres-
so continuado”, apesar dos desafios impos-
tos pela pandemia de Covid-19, que é tes-

temunho do desejo colectivo das partes de 
alcançar a paz”.

Nyusi e Momade dizem-se empenha-
dos em assegurar que os restantes homens 
sejam totalmente desarmados e desmobili-
zados, voltando a lançar o convite ao grupo 
dissidente de Mariano Nhongo - a autopro-
clamada Junta Militar da Renamo - para se 
juntar ao DDR.

O Presidente da República e o líder da 
oposição reconhecem a necessidade de as-
segurar que os esforços realizados até à data 
sejam sustentáveis, o que exigirá um com-
promisso renovado para apoiar a reintegra-
ção dos já desmobilizados.

O comunicado promete trabalho con-
junto para assegurar que os ex-guerrilheiros 
da Renamo possam realizar o seu potencial.

“As partes acordaram iniciar o processo 
de integração dos ex-combatentes da Re-
namo na Polícia da República de Moçambi-
que(PRM), conforme acordado no memo-
rando de entendimento e como elemento 
de consolidação da reconciliação nacional”, 
refere ainda o comunicado.

E
STÃO reunidas as con-
dições para Moçambi-
que acolher a ajuda dos 
Estados-membros da 
Comunidade de Desen-

volvimento da África Austral 
(SADC) no combate ao terroris-
mo, na província de Cabo Del-
gado.

O facto foi anunciado pelo 
Presidente da República e em 
exercício da SADC, Filipe Nyu-
si, no encerramento da Cimeira 
Extraordinária dos Chefes de 
Estado e de Governo da organi-
zação regional, realizada ontem 
em Maputo.

“Com a clareza que condu-
zimos os nossos debates, pode-
mos concluir que estão reunidas 
as condições para o acolhimento 
do apoio que os países da região 
podem conceder a Moçambi-
que, no âmbito do combate ao 
terrorismo. Saímos todos desta 
cimeira mais fortalecidos e com 
sentido de que perante os desa-
fios actuais, a união e inclusão 
são fundamentais para a pros-
secução dos nossos objectivos”, 
disse.

Segundo o comunicado fi-
nal apresentado pela Secretária 
Executiva da SADC, a tanzania-
na Stergomena Tax, a cimeira 
aprovou, entre outras medidas, 
o mandato da Força em Estado
de Alerta da SADC para Moçam-
bique a fim de apoiar o combate 
ao terrorismo e o extremismo
violento em Cabo Delgado.

O Chefe do Estado moçam-
bicano considera que as inicia-
tivas de apoio da SADC serão um 
importante complemento aos 
esforços que o país empreen-

SADC APROVA FORÇA PARA COMBATE AO TERRORISMO

Criadas condições 
para Moçambique 
acolher apoio

Nyusi e Ossufo 
Momade reiteram 
empenho na paz

de para enfrentar os terroris-
tas, tendo na linha da frente as 
Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) que estão determinadas 
a garantir a defesa da soberania 
e a integridade territorial, bem 
como a protecção da popula-
ção.

O terrorismo, tal como refe-
riu, é um fenómeno hediondo, 
cujas consequências são inco-
mensuráveis, incluindo a perda 
de vidas humanas, destruição 
do tecido social e económico, 
traduzindo-se no agravamento 
da situação humanitária.

“Somos eternos defensores 
da paz, do Estado de direito, da 
democracia, dos direitos hu-
manos e do desenvolvimento 
sustentável e inclusivo. Gostaria 
de saudar a cimeira pelas medi-
das de apoio regional, visando a 
erradicação do terrorismo e ex-
tremismo violento na província 
de Cabo Delgado”, afirmou Fi-
lipe Nyusi.

Sobre outros pontos discu-
tidos na cimeira extraordiná-
ria, o Presidente em exercício 
da SADC afirmou que foram 
assumidos desafios em áreas 

cruciais como a resposta à pan-
demia de Covid-19; energias 
renováveis e eficiência energé-
tica; sustentabilidade das ope-
rações humanitárias e de emer-
gência; mecanismo de diálogo 
com o sector privado; estraté-
gias de dinamização da econo-
mia através da viabilização do 
plano estratégico e indicativo 
de desenvolvimento regional 
2020-2030.

“Os consensos alcançados 
reflectem a vontade expressa 
de que todos querem uma or-
ganização institucionalmente 

sólida e que tenha objectivos 
e prioridades bem definidos”, 
disse.

A cimeira contou com a 
presença dos presidentes da 
África do Sul, Cyril Ramaphosa, 
Botswana, Mokgweetsi Masi-
si, República Democrática do 
Congo, Felix Tsisekedi; Malawi, 
Lazarus Chakwera; Tanzania, 
Samia Suluhu Hassan, e do 
Zimbabwe, Emmerson Mnan-
gagwa. Angola, Eswathini, Le-
sotho, Comores, Madagáscar, 
Maurícias, Namíbia e Zâmbia 
enviaram seus representantes.

Os líderes da SADC aprovaram o mandato da Força em Estado de Alerta da SADC para Moçambique

País regista 436 infectados 
e 27 internados em 24 horas

DEFENDE PRIMEIRO-MINISTRO

Precisamos 
de apostar mais 
na industrialização
O PRIMEIRO-MINISTRO, Car-
los Agostinho do Rosário, diz 
acreditar que a atracção de mais 
investimentos pode permitir os 
países da Comunidade de De-
senvolvimento da África Austral 
(SADC) transformar o manan-
cial de recursos primários que 
cada um possui para assegurar o 
aumento das trocas comerciais a 
nível da região, do continente e 
do mundo em geral.

Falando em Maputo, no en-
cerramento do primeiro Fórum 
de Negócios da SADC, Carlos do 
Rosário justificou que o encontro 
de dois dias é uma contribuição 
para o estabelecimento de pla-
taforma permanente de atracção 
de investimentos, promoção de 
potencialidades e oportunida-
des económicas existentes na 
região.

Apontou que, com a pla-
taforma, também se pretende 
promover e garantir um maior e 
vibrante envolvimento do sector 
empresarial público e privado no 
processo de desenvolvimento 
económico integrado e susten-
tável dos países da SADC.

“Através desta plataforma 
pretendemos igualmente es-
tabelecer um mecanismo que 
assegure uma maior interacção, 

PR fala hoje à nação 
sobre Covid-19

Legalizada prisão 
de sequestradores

Corrupção é cancro 
na administração pública

Conselho das Religiões 
convoca culto pela paz

BM suspende 
Standard Bank
do mercado cambial

Projecto “Pacto 
dos Autarcas”
lançado hoje

Divulgado relatório do 
Inquérito à Transição 
Ensino-Emprego

O PRESIDENTE da Republica, Filipe Jacin-
to Nyusi, profere hoje, pelas 19.00 horas, 
no seu gabinete de trabalho, em Maputo, 
uma comunicação à nação, no âmbito da 
situação de calamidade pública. Uma nota 
de imprensa da Presidência da República 
enviada ontem à Redacção do “Notícias”, 
indica que a comunicação do Chefe do Es-
tado é feita no contexto da situação actual 
da Covid-19 no país.

O BANCO de Moçambique (BM) decidiu on-
tem interditar o Standard Bank de participar 
de todas as actividades do mercado cambial. 
Contactada pelo “Notícias”, fonte do Banco 
Central confirmou a informação, salientando, 
contudo, tratar-se de comunicação envia-
da às instituições participantes do Mercado 
Cambial Interbancário (MCI), usando canais 
próprios.

A VICE-MINISTRA dos Transportes e Comuni-
cações, Manuela Ribeiro, representante da União 
Europeia em Moçambique e o embaixador de 
Espanha procedem esta manhã, em Maputo, ao 
lançamento do projecto “Pacto dos Autarcas”. 
No evento, a Agência Metropolitana dos Trans-
portes e municípios vão partilhar informações 
sobre os projectos em curso e outros que irão de-
correr na área metropolitana de Maputo.

O MINISTÉRIO do Trabalho e Segurança Social 
(MTSS) apresenta hoje o relatório do Inquérito à 
Transição Ensino-Emprego dos finalistas do Ensi-
no Técnico-Profissional, no âmbito do programa 
“Crescimento Inclusivo em Moçambique Refor-
çando a Investigação e as Capacidades”. O estudo 
contou com a participação de mais de 1600 estu-
dantes e decorreu entre 2019 e 2020. 

mobile © SN 2018-Distribuição Punível  Criminalmente

Ace
ss

e 
t.m

e/
Nov

ojo
rn

al



Novo jornal

Jornais e Revistas de Angola
Moçambique e Estrangeiras

Acesse nosso Canal no Telegram

Clique aqui:👉 t.me/Novojornal

http://t.me/Novojornal
http://t.me/Novojornal


Quinta-feira, 24 de Junho de 2021NIASSA EM FOCO2
Sanga

Lago

Mavago
Mecula

Marrupa

MajuneLichinga

Muembe

Ngauma
Maúa

Metarica

Cuamba

Nipepe

Mecanhelas

Mandimba

Reserva parcial 

de caça do Niassa

Superfície 122, 176 Km2
População 1 865 976 (2017); 16 Distritos

J
OVENS empreendedores 
do ramo de comércio e ser-
viços no distrito de Cuam-
ba, no Niassa, pedem ao 
Governo a isenção do pa-

gamento de algumas taxas de 
licenciamento para o exercício 
da actividade e redução por 
um determinado período das 
percentagens relativas às res-
tantes obrigações fiscais rela-
cionadas.

Durante um encontro 

com os órgãos de governa-
ção descentralizada provin-
cial realizado recentemente 
na cidade de Cuamba, jovens 
empreendedores reafirmaram 
a sua vontade de ver satisfeito 
o seu pedido, alegadamente
porque nas actuais condições
enfrentam um risco elevado
de insolvência e incapacidade
de competir com empresas já
firmadas no mercado.

Omar Valy, professor e 

prestador de serviços em 
Cuamba, disse na ocasião que 
o valor cobrado para a obten-
ção de alvará para o início de 
actividade económica, fixado 
em oito mil meticais, excluin-
do outras despesas com a tra-
mitação do documento, não 
está ao alcance de todos que 
querem ser empreendedores.

Na sua opinião, identificar 
um mecanismo visando a re-
dução do valor ou pagamento 

em prestações vai aliviar os 
empreendedores das despesas 
que segundo a lei devem as-
sumir bem como poderá con-
tribuir para atrair mais jovens 
para abraçar o empreendedo-
rismo e desse modo reduzir a 
dependência da camada em 
relação ao emprego formal 
numa altura em que o Estado 
enfrenta dificuldades para ab-
sorver mais mão-de-obra.

Por seu turno, Luís Nais-

OS magistrados do Ministé-
rio Público devem privilegiar a 
educação jurídica aos cidadãos, 
segundo recomenda o secre-
tário de Estado na província do 
Niassa, Dinis Vilanculos.

O dirigente fez o pronuncia-
mento no decorrer da cerimó-
nia de lançamento da primeira 
pedra para a construção dos 
edifícios dos tribunais judiciais 
de Chimbunila e Sanga, reali-
zada recentemente, no âmbito 
da iniciativa presidencial “Um 
Distrito, Um Edifício Condig-

no para o Tribunal”, financiado 
com fundos do Estado e do Co-
fre dos Tribunais.

“Uma grande parte da po-
pulação moçambicana ainda 
não é escolarizada e essa rea-
lidade remete à sociedade em 
geral e aos magistrados do Mi-
nistério Público e judicial, uma 
atenção redobrada no contexto 
do seu acompanhamento para 
que não fique a sensação de que 
os órgãos da justiça acusam aos 
tribunais os processos que in-
vestigam e que culminam com 

VINTE quatro mil quatro-
centos e setenta agregados 
familiares afectados pelos 
impactos negativos da pan-
demia da Covid-19 resi-
dentes na cidade de Cuam-
ba, no Niassa, beneficiam 
do pagamento da primeira 
prestação do subsídio no 
contexto da emergência 
resultante daquela doença 
viral, operação para a qual 
o Governo disponibilizou
um montante estimado em
cerca de 460 milhões de
meticais.

Entretanto, os benefi-
ciários inscritos num pro-
cesso que decorreu o ano 
passado congratulam o 
Governo e salientam que 
o valor de três mil me-
ticais correspondentes a
dois meses que estão a re-
ceber por parte da delega-
ção de Cuamba do Instituto
Nacional de Acção Social
(INAS) relançam esperan-
ças de redução do grau de
vulnerabilidade social re-
sultante dos impactos da
pandemia da Covid-19, que
reduziram as oportunida-
des de desenvolver activi-
dades de geração de renda.

Lisete Dinala, direc-
tora do Serviço Provincial 
de Acção Social no Niassa, 
disse no decorrer da ce-
rimónia de lançamento do 
pagamento do subsídio no 
âmbito da Covid-19 que o 
Governo está empenha-
do, correspondendo a sua 
função na mobilização de 
recursos financeiros e ma-
teriais para canalizar aos 

grupos sociais que viram a 
sua situação social agrava-
da pela perda de oportuni-
dade de desenvolver activi-
dades para o seu sustento 
decorrente da doença viral 
que afecta o mundo.

As pessoas idosas pade-
cendo de doenças crónicas, 
pessoas com deficiência, 
crianças e mulheres chefes 
de agregados, entre outros 
grupos sociais que enfren-
tam dificuldades acrescidas 
fazem parte das camadas 
seleccionadas pelo Governo 
para beneficiar de apoio fi-
nanceiro no âmbito do pro-
grama de assistência social 
no contexto da Covid-19.

O pagamento do subsí-
dio social no âmbito da Co-
vid-19 vai cobrir seis meses 
e cada beneficiário tem o 
direito de receber nove mil 
meticais ao longo do perío-
do em referência. O paga-
mento será faseado em par-
celas de dois meses.

A intenção do Governo, 
salientou a responsável, é 
de assegurar que cada famí-
lia beneficiária dos valores 
possa adquirir produtos ali-
mentares essenciais para o 
seu consumo diversificando 
a dieta, de higiene e limpe-
za para garantir a prevenção 
da pandemia da Covid-19. 

A nossa Reportagem 
apurou que 9281 famílias 
em situação de vulnerabi-
lidade extrema baseadas 
na vila de Mandimba foram 
igualmente seleccionadas 
pela delegação do INAS de 
Cuamba para beneficiarem 

do processo. 
Na província do Nias-

sa 79.984 agregados foram 
seleccionados para bene-
ficiar do subsídio social no 
âmbito da Covid-19. O pa-
gamento está sob responsa-
bilidade das delegações do 
INAS de Lichinga, Marrupa 
e Cuamba cobrindo os dis-
tritos localizados respecti-
vamente nas zonas centro/
norte e sul da província.

Entretanto, Adelaide 
Maliendane, beneficiária, 
disse que a onda de desin-
formação gerada em torno 
do subsídio social no âm-
bito da Covid-19 deixou-
-a muito afectada nega-
tivamente “porque havia
pessoas que diziam que a
promessa de pagamento do
subsídio pelo Governo era
falsa e que o objectivo visa-
va obter ganhos políticos,
mas esse argumento caiu
por terra porque já recebi
o valor que será aplicado
na aquisição de produtos
alimentares e sementes de
hortícolas que têm merca-
do garantido”, disse. Por
seu turno, José Calime dis-
se que os promotores da
desinformação foram des-
mentidos e “o momento
é de trabalho, sobretudo,
na terra que vai garantir os
produtos alimentares para
o sustento da família. Uma
parte do valor vai cobrir
as despesas com material
escolar porque tenho seis
filhos que frequentam o
ensino básico”, disse o in-
terlocutor.

O MUNICÍPIO da cidade de 
Lichinga, no Niassa, vai passar 
a penalizar os automobilistas 
que estacionam os respectivos 
veículos em locais proibidos ou 
desobedecendo a distância em 
relação ao passeio, entre outras 
transgressões rodoviárias que 
impedem o tráfego normal nas 
estradas urbanas.

A revelação foi feita re-
centemente pelo autarca de 
Lichinga, Luís Jumo, conside-
rando que a medida adoptada 
pela autarquia visa essencial-
mente mitigar as infracções 
rodoviárias que tendem a avo-
lumar-se numa altura em que 
o parque automóvel na cidade
capital provincial tende a cres-
cer nos últimos tempos.

Anunciou que o Conselho 
Municipal lançou recente-
mente um concurso público 
para a selecção de uma em-
presa para o fornecimento de 
equipamentos para impossi-
bilitar a circulação de veículos 
automóveis que se encontrem 
estacionados de forma irregu-
lar nas vias públicas na cidade 
de Lichinga.

Luís Jumo, que se escusou 

Jovens empreendedores 
exigem isenção de taxas 
em Cuamba

O sector da agricultura é um dos que mais inspira jovens ao empreendedorismo

sone disse que a contratação 
de serviços pelo Estado deve 
ser extensiva aos empreende-
dores reduzindo para o efeito 
o leque de exigências que são
colocadas ao grupo de agentes
económicos com reconheci-
da capacidade financeira para
participar nos concursos com
alguma esperança de sair ven-
dedor.

No encontro, promovido 
pelo Governo no âmbito do 
programa de diálogo com a ju-
ventude, os empreendedores 
do sector agrário, particular-
mente, lamentaram o estado 
precário em que se encontram 
algumas vias de acesso terciá-
rias e vicinais ao nível do dis-
trito de Cuamba, importantes 
para o escoamento da produ-
ção.

Salientaram que tal facto 
coloca dificuldades no escoa-
mento da produção agrícola 
das zonas de produção para os 
potenciais mercados.

“Os intervenientes no 
processo de comercialização 
agrícola exigem que o pro-
dutor faça o escoamento dos 
produtos dos seus campos 
até ao mercado alegadamen-
te porque as vias de acesso 
não oferecem as condições de 
transitabilidade aceitáveis”, 
disse. 

O DIRECTOR do Serviço Provincial de Economia 
e Finanças no Niassa, Mariano Miguel, disse que a 
redução do valor dos impostos e de taxas cobradas 
pelo Governo aos agentes económicos pelo exer-
cício da actividade e obtenção do alvará é matéria 
que ultrapassa as competências dos órgãos de go-
vernação descentralizada nas províncias.

Sobre as oportunidades que os jovens em-
preendedores reclamam para terem acesso à con-
tratação de serviços para o Estado instou a explo-
rarem mais os regulamentos “porque a legislação 
prevê várias modalidades. Prevê concursos de 

pequena dimensão com valores inferiores a qui-
nhentos mil meticais e essas oportunidades de-
vem ser capitalizadas pelos jovens que assim vão 
poder crescer no exercício das suas actividades”, 
concluiu.

Relativamente às estradas terciárias e vicinais 
que se encontram degradadas, Américo Chivale, 
director do Serviço Provincial de Infra-estruturas 
no Niassa, disse que a Administração Nacional de 
Estradas (ANE) naquela parcela do país acaba de 
lançar concursos para a selecção de empreiteiros 
para desenvolver trabalhos que visam melhorar a 

transitabilidade que vai assegurar a normalidade 
na comercialização de produtos agrícolas.

Dinis Vilanculos, secretário de Estado naque-
la província, salientou a necessidade de os jovens 
empreenderem no agro-processamento justifi-
cando o seu apelo pelo facto de uma parte signifi-
cativa da produção ser vendida para outros pontos 
do país sem passar por qualquer processo de trans-
formação na cadeia de valor das culturas, sobretu-
do as alimentares, que contribuem não somente 
para a criação de mais postos de trabalho mas tam-
bém para o reforço da renda dos intervenientes.

Governo promete analisar os pedidos

Famílias vulneráveis 
recebem subsídios

Grupos vulneráveis receberão apoios para sobrevivência em tempos de Covid-19

Estacionamento irregular 
de viaturas punido em Lichinga

a revelar os valores das multas 
a aplicar aos automobilistas in-
fractores, espera que a medida 
de aplicação de multas possa 
entrar em vigor em meados do 
próximo mês.

Noutro desenvolvimento, 
o presidente da autarquia de
Lichinga manifestou determi-
nação do órgão que dirige no
sentido de reduzir a níveis in-
significantes a poluição sono-
ra provocada essencialmente
pelas motorizadas que circu-
lam na cidade com escape li-
vre, situação que, para além

de afectarem negativamente 
o ambiente, interfere negati-
vamente no desempenho da 
classe trabalhadora das insti-
tuições públicas e privadas.

Mais de uma centena de 
motorizadas poluidoras do 
ambiente que circulavam nas 
estradas urbanas da cidade de 
Lichinga foi apreendida desde 
a semana passada no âmbito 
de uma operação desencadea-
da pela autarquia nesse sentido 
envolvendo agentes da Polícia 
de Trânsito.

António Amisse, chefe do 

Departamento da Polícia de 
Trânsito no Comando Provin-
cial da PRM no Niassa, disse, 
em contacto com a nossa Re-
portagem, que os proprietários 
ou utentes das motorizadas 
que na sua maioria praticam a 
actividade de táxi-moto têm 
como condição para voltar a ter 
a posse do respectivo meio de 
transporte a devolução das ca-
racterísticas do escape do seu 
meio de transporte.

Nos últimos tempos, me-
nores de idade conduzem mo-
tos ou motorizadas nas estra-
das da cidade de Lichinga. A 
PRM, através do seu ramo de 
trânsito, deplora a atitude dos 
pais e encarregados de edu-
cação que aceitam que os seus 
filhos ou educandos violem as 
normas instituídas pelas auto-
ridades governamentais no que 
tange à idade para a condução 
de veículos motorizados.

António Amisse frisou que 
a Polícia de Trânsito não vai 
tolerar atitudes irresponsáveis 
por parte de alguns pais e en-
carregados de educação e pro-
mete recorrer à legislação para 
punir os infractores.

Magistrados devem promover 
educação jurídica na população

o julgamento e condenação dos
cidadãos supostamente sem
culpa formada”, ajuntou Vilan-
culos.

Frisou que o acompanha-
mento e educação sobre ma-
térias jurídicas aos cidadãos 
é fundamental para poderem 
compreender uma parte signi-
ficativa dos fenómenos que in-
terferem no processo judiciário, 
mas também na vida comum 
na qualidade de membros que 
compõem a sociedade no geral.

Aquele dirigente convidou 
aos magistrados para prestarem 
atenção particular às acções de 
terrorismo que se devolvem na 
vizinha província de Cabo Del-
gado, cujas repercussões são 
caracterizadas pelo assassinato 
de forma bárbara de cidadãos 
inocentes e a destruição das 
suas infra-estruturas bem assim 
do Estado, agravando a situação 
económica e social em que o 
país se encontra.

Na sua óptica, a atenção aos 
fenómenos estranhos que acon-
tecem naquela província deve 
ter lugar ao mesmo tempo que 
os magistrados desenvolvem as 
suas actividades normais nos 

respectivos postos de trabalho, 
o que pode trazer à superfície os 
mandantes e a sua responsabili-
zação. A governadora do Niassa
disse, por seu turno, que a ex-
pansão dos serviços de justiça
à escala da província deve sig-
nificar o reforço da legalidade e
resposta cada vez mais célere às
inquietações da população co-
locadas à magistratura pública
e judicial. 

A construção dos edifícios 
dos tribunais judiciais de Chim-
bunila e Sanga vai consumir 
cerca de 100 milhões de meti-
cais do Orçamento do Estado e 
do fundo do Cofre dos Tribunais. 
Espera-se que a conclusão das 
obras seja em Fevereiro do pró-
ximo ano.

No âmbito da iniciativa pre-
sidencial “Um Distrito, Um Edi-
fício Condigno para o Tribunal”, 
na província do Niassa, decor-
rem neste momento as obras de 
construção da infra-estrutura 
física para o funcionamento do 
tribunal judicial de Nipepe que, 
segundo projecções avançadas 
pelas entidades competentes, 
estarão concluídas em Abril do 
próximo ano.
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

PUBLICIDADE

5142

O INSTITUTO do Patrocínio e 
Assistência Jurídica (IPAJ) da 
cidade de Maputo vai conti-
nuar a privilegiar os meios de 
comunicação social, como jor-
nal, rádio e televisão para pas-
sar mensagens de educação cí-
vica para que as comunidades 
tenham cultura jurídica.

Hortência Baptista, dele-
gada do IPAJ na capital do país, 
referiu que o recurso a estes 
meios de comunicação se en-
quadra nos esforços de preven-
ção e contenção da Covid-19.

Acrescentou que, infeliz-
mente, ainda há cidadãos que 
não sabem da existência de 
instituição vocacionada à as-
sistência jurídica e judiciária a 
pessoas economicamente ca-
renciadas.

No ano passado, tal como 

referiu, na componente de 
educação cívica, o IPAJ con-
seguiu ultrapassar a meta em 
mais de 100 por cento, uma vez 
que estavam programadas 60 
palestras e realizaram-se 117.

“Para este ano está progra-
mada a realização de 110 pa-
lestras em diversos locais, com 
destaque para os centros de re-
clusão. Em 2019, por exemplo, 
ultrapassamos a meta em mais 
de 150 por cento, mas em 2020 
a pandemia não ajudou”, disse. 

A delegada indicou que 
normalmente os serviços pres-
tados pelos IPAJ são realizados 
em mercados, escolas, comu-
nidades e outros locais públi-
cos, mas devido à pandemia 
a instituição teve que se rein-
ventar transmitindo através da 
rádio e televisão.

Em relação à assistência 
jurídica e judiciária, IPAJ tinha 
como meta assistir 11.115 cida-
dãos economicamente caren-
ciados e conseguiu ultrapassar 
em apenas quatro casos, por-
que a pandemia não permitiu 
a realização de palestras junto 
das comunidades.

Baptista disse, ainda, que 
no início da doença se registou 
um elevado número de casos 
laborais, uma vez que várias 
empresas demitiram recorren-
temente os seus colaboradores. 

“Nos primeiros dois meses 
após a eclosão da pandemia ti-
vemos 279 casos laborais, mas 
neste momento a situação ten-
de a voltar à normalidade com 
mais intervenção do IPAJ em 
coordenação com a Inspecção 
do Trabalho”, precisou.

O 
TRIBUNAL Judi-
cial da Cidade de 
Maputo legalizou 
ontem a prisão dos 
cinco indivíduos 

indiciados de sequestro 
de um empresário india-
no, descoberto numa casa 
que servia de cativeiro 
no bairro Ferroviário das 
Mahotas, desmantelados 
semana passada pelo Ser-
viço Nacional de Investi-
gação Criminal (SERNIC).

Trata-se de três mo-
çambicanos, dos quais 
dois, A. Cumba, A. Chi-
vambo e E. Matola, agen-

tes do SERNIC, um da Po-
lícia de Protecção afecto 
ao Comando provincial de 
Maputo, e dois indianos, 
V. Datweni e R. Valappil,
indicados como líderes
do grupo. Os cinco indi-
víduos, de idades com-
preendidas entre 31 e 58
anos, encontram-se deti-
dos há uma semana.

A vítima, empresário 
de 31 anos, foi raptada no 
seu local de trabalho na 
segunda-feira. Foi leva-
da para uma residência 
usada como cativeiro no 
bairro das Mahotas, local 

onde permaneceu até ser 
resgatado pelas autorida-
des. 

Os cidadãos indianos 
negaram ter participado 
no crime, assumindo po-
rém terem arrendado a 
casa usada como cativei-
ro. Dois dos moçambica-
nos detidos admitiram ter 
praticado o crime. 

Ester Chissano, pro-
prietária da residência, 
referiu à imprensa que 
arrendou a casa em Abril 
a dois cidadãos, moçam-
bicanos, que pagaram 
prontamente 33 mil me-

ticais correspondentes a 
três meses, e nunca des-
confiou que a residência 
funcionaria como cativei-
ro.

Segundo Hilário Lole, 
porta-voz do SERNIC, a 
detenção da quadrilha re-
sultou do trabalho de in-
vestigação efectuado em 
colaboração com a popu-
lação. 

Apontou que os me-
liantes cobraram mais de 
37 milhões de meticais 
à família da vítima pelo 
resgate, pagamento que 
não foi efectuado.  

Tribunal legaliza prisão 
de sequestradores

Estes indivíduos fazem parte da quadrilha que sequestrou um empresário 

IPAJ privilegia comunicação 
social para educação cívica

Hortência Baptista, delegada do IPAJ na cidade de Maputo
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  057/21

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 23 Junho
de 2021

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS          COMPRA  VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar 62,61 63,86     63,24

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,42 4,51      4,47
  Botswana Pula 5,76 5,88      5,82
  eSwatini Lilangueni       4,42 4,51      4,47
  Mauricias Rupia 1,53 1,57      1,55
  Zâmbia Kwacha 2,77 2,83      2,80

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 565,02 576,30    570,66
  Malawi Kwacha 78,67 80,24     79,46
  Tanzânia Shilling 27,06 27,60     27,33
  Zimbabwe Dólar 165,63 168,94    167,29

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 12,65 12,91     12,78
  Canada Dolar 51,02 52,04     51,53
  China/Offshore       Renminbi 9,67 9,86      9,77
  China Renminbi 9,67 9,86      9,77
  Dinamarca Coroa 10,07 10,27     10,17
  Inglaterra Libra 87,56 89,31     88,44
  Noruega Coroa 7,36 7,51      7,44
  Suécia Coroa 7,39 7,54      7,47
  Suíça Franco 68,28 69,65     68,97
  União Europeia       Euro 74,85 76,34     75,60

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,1606300  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.782,01000
Venda..............  1.782,78000

Maputo,  24.06.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16

13.30%

63,995.14

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16

13.97%
11-out-16

17.00%
11-out-16

14.89%

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.39%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

135,387.0076,168.0039,297.00
13.35%

19,922.00

Valor Títulos Vendidos 6,374.732,709.263,665.47

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

Total / Média

21-jun-21 21-jun-21 21-jun-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192.99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 397.00 273.00 670.00

31 - 63 dias

11,090.44

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

Valor Títulos Comprados

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

18.90%
5.60%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

6,990.98

13.25%

Taxa

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 128,396.02

-

Overnight

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A 1,074.00 3,873.00 5,180.00 10,127.00

Overnight Taxa Média Ponderada
Data última colocação 16-jun-21 16-jun-21 16-jun-21 16-jun-21

13.36% 13.43% 13.40% 13.41%

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

13.20%

13.37%
Data da última venda 21-jun-21 23-jun-21 23-jun-21 23-jun-21

Taxa Média Ponderada 13.29% 13.36%

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média

92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0.00
0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00
- -

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

- - -

-

-

--

-

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00
-

0.00

Prazo

FPC

16.25%4,981.31

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10.25% 0.00

Taxa

0.00

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 23 de Junho de 2021. 

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

DATA :23/06/2021

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

 ABC  62,55  63,80   62,78   64,04  62,55  63,80 

 ABSA  62,60  63,85   62,65   63,90  62,65  63,90 

 BCI  62,60  63,85   62,60   63,85  62,60  63,85 

 BIM  62,60  63,85   62,65   63,90  62,65  63,90 

 BNI  62,50  63,75   62,50   63,75  62,50  63,75 

 ECOBANK  62,50  63,75   62,75   64,00  62,78  64,04 

 FIRST CAPITAL BANK S.A.  62,50  63,74   62,50   63,75  62,70  63,94 

 FNB  62,50  63,75   62,50   63,75  62,50  63,75 

 MZB  62,50  63,75   62,50   63,75  62,50  63,75 

 SB  62,50  63,75   62,50   63,75  62,60  63,85 

 SGM  62,60  63,85   62,62   63,87  62,61  63,86 

 UBA  62,50  63,75   62,50   63,75  62,50  63,75 

 ÚNICO  62,50  63,73   62,50   63,75  62,50  63,75 

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA  62,55  63,80  62,58  63,83  62,61  63,86 

 TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA       63,18       63,21       63,24

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  23.06.2021

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 62,61 63,86 63,24 

A EMPRESA Portos e Caminhos de Ferro de Mo-
çambique (CFM) anunciou ter  triplicado os resul-
tados operacionais positivos no ano de 2020.

Segundo a empresa, os resultados operacionais 
neste período foram de 4.672,5 milhões de meti-
cais, contra os 1.254,9 milhões de meticais realiza-
dos em 2019.

“Significa que houve um incremento de pro-
veitos significativo durante o ano de 2020 e uma 
relativa contenção de custos de produção, mercê 
do aumento de capacidade e do volume manu-
seado nos terminais de Combustível da Beira e de 
Cereais da Matola, bem como da retomada gestão e 
exploração directa do Terminal de Carga e Conten-
tores de Nacala, desde Janeiro de 2020”, explica a 

empresa num relatório de auditoria ontem tornado 
público.

O parecer conclui que “as demonstrações fi-
nanceiras da empresa CFM revelaram uma rein-
venção da gestão empresarial no contexto da pan-
demia da Covid-19, bem como a robustez para 
garantir a continuidade e cumprir com a missão de 
transportar pessoas e bens”.

A fonte acrescenta que o resultado antes de im-
postos (EBITDA) mais que duplicou, de cerca de 
três mil milhões de meticais para 7,8 mil milhões de 
meticais.

“A  Covid-19 cortou 18% do tráfego ferro-
viário e 9% do tráfego portuário, refere o relatório 
apontando ainda a desvalorização do metical e os 

desastres naturais como outros aspectos marcantes 
de 2020. As medidas de prevenção da pandemia 
travaram a mobilidade e actividades económicas, 
diminuindo a circulação de mercadorias moçam-
bicanas e de outros países da região, transportadas 
pelos CFM como carvão, ferro-crómio, açúcar e 
combustível.

“Ainda assim, a maior queda registou-se no 
transporte de passageiros, que reduziu para 3,5 
milhões de passageiros, cerca de metade de 2019 - 
área em que a empresa continua a subsidiar o custo 
de transporte em cerca de 85%”, refere.

A empresa destaca ainda os investimentos fei-
tos em locomotivas, vagões, reconstrução de infra-
-estruturas e sinalização durante o ano de 2020.

O 
MINISTRO da Indús-
tria e Comércio, Carlos 
Mesquita, defendeu 
ontem que o país deve 
deixar de ser um ex-

portador de produtos primá-
rios e passar a vender produtos 
transformados, através de uma 
aposta na industrialização da 
economia. 

“Temos o desafio de quebrar 
o paradigma assente na expor-
tação de matérias-primas, pas-
sando a exportador de produtos 
transformados”, afirmou Mes-
quita.

O governante falava sobre o 
tema “Domesticação da Estra-
tégica e Roteiro de Industria-
lização da SADC”, inserido no 
primeiro fórum de negócios da 
Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral (SADC), 
que ainda ontem terminou, na 
cidade de Maputo.

Segundo ele, a aposta na 
industrialização vai permitir 
que os produtos brutos sejam 
transformados em Moçambique 
e exportados a preços competi-
tivos, gerando mais-valias para 
o país. 

“Por exemplo, temos mui-
ta grafite em Moçambique, 
que é a matéria-prima para a 
produção de lápis, mas é todo 
exportado em bruto, porque o 
país não produz lápis, voltando 
Moçambique a comprar o seu 

País reafirma aposta 
em produtos processados

Aquacultura beneficia 
845 piscicultores em Sofala 

grafite já em forma de lápis”, 
afirmou o ministro da Indústria 
e Comércio.

Carlos Mesquita apontou 
alguns aspectos que considera 
fundamentais para a industria-
lização do país, nomeadamente, 
o fortalecimento da capacidade
produtiva do tecido empresarial
nacional, a formação de mão-
-de-obra com competências

para trabalhar em indústrias, a 
criação de um ambiente fiscal 
favorável e o estabelecimento 
de ligações entre o sector de ex-
tracção de matérias-primas e a 
área da transformação.

“Temos todos os elementos 
para promover a industrializa-
ção de Moçambique, desde que 
sejam ultrapassados os desafios 
que se colocam ao salto que o 

país deve dar”, disse.
De acordo com o ministro, 

a disponibilidade de recursos 
energéticos, minerais e flores-
tais, bem como o potencial agrí-
cola e pesqueiro dão bases ao 
país para embarcar no processo 
de transformação da economia.

“Queremos que o valor adi-
cionado aos produtos e bens 
acabados fique em Moçambi-

que”, enfatizou.
O ministro apontou, igual-

mente, que a recente abertu-
ra no país de uma fábrica que 
produz cimento e a respectiva 
matéria-prima - o clíncker - e 
a consequente redução de preço 
no mercado doméstico “mostra 
que o desenvolvimento de uma 
indústria transformadora local 
não é uma utopia”.

"A grafite explorada no país é uma das matérias-primas que deveria ser processada localmente", Carlos Mesquita

A aquacultura é um sector potencial para a renda das comunidades

OITOCENTOS e quarenta e 
cinco piscicultores dos dis-
tritos da Beira, Dondo, Búzi, 
Gorongosa e Nhamatanda, em 
Sofala, vão beneficiar do Pro-
jecto de Desenvolvimento da 
Aquacultura de Pequena Esca-
la (PRODAPE), que tem como 
objectivo aumentar a renda 
dos produtores.

A informação foi tornada 
pública, recentemente, em 
Sofala, pelo vice-ministro do 
Mar, Águas Interiores e Pesca, 
Henriques Bongece, no qua-
dro de uma visita de quatro 
dias aos distritos de Muanza, 
Beira, Búzi e Dondo.

O dirigente deu a conhe-
cer que estão disponíveis 49 
milhões de dólares no PRO-
DAPE para algumas provín-
cias do Centro e Norte do país 
e que os distritos de Muanza e 
Machanga também serão con-
templados no projecto, visto 
que sofreram com os ciclones 
que afectaram a província de 
Sofala.     

“Os jovens e as senhoras 
devem criar grupos e elaborar 
projectos de modo que sejam 
aprovados para melhorar a 

renda familiar. A área das pes-
cas constitui uma das princi-
pais fontes de rendimento das 
comunidades e foi pensando 
nisto que o Governo procurou 
financiamento para a produ-
ção de peixe em cativeiro”, 
explicou.

Acrescentou que o pro-
jecto PRODAPE é bastante 
importante e vai garantir pos-
tos de emprego e melhoria na 
renda familiar.

Por outro lado, o gover-
nante fez saber que com a 
implementação do projecto 
os beneficiários vão produzir 
ração para alimentar o sector 
da aquacultura e impulsionar 
a cultura e comercialização de 
outros produtos.

Por isso acredita que é 
um desafio para a economia 
nas comunidades envolvi-
das neste processo. Bonjece 
aproveitou para entregar uma 
máquina de processamento 
de ração aos piscicultores na 
localidade de Bândua, distrito 
de Búzi, que tinham dificul-
dades para produzir alimentos 
dos alvinos.        Por sua vez, o 
presidente do Clube de Pisci-

cultores de Bândua, Fernando 
Chadiua, agradeceu o gesto e 
comprometeu-se em cuidar 
da máquina de ração como 
forma de continuar a desen-

volver a pesca em cativeiro e 
continuar com o processo de 
criação do peixe em cativeiro, 
aumentando deste modo mais 
gaiolas.

A associação tem até ao 
momento, 55 gaiolas e 14 já 
foram povoadas, aguardando 
mais alvinos para outras gaio-
las.

Empresa CFM triplica
resultados operacionais
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(MdI)

Coca-Cola SABCO (Moçambique), SA (CCSM) é uma subsidiária da Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), a operar em 14 

países Africanos nos quais conta com 42 fábricas e 17,000 trabalhadores. A CCSM opera no mercado nacional desde 1994 

e um dos imperativos estratégicos da CCBA é promover o conteúdo local e assegurar uma contribuição sustentável para 

a economia nacional.

Como parte desta iniciativa a CCSM tem vindo, desde Agosto de 2019, a comprar açúcar branco altamente refinado das 
refinarias nacionais e em 2021 iniciou a compra de paletes de madeira produzidas na província de Manica.

Para promover ainda mais o comprometimento com o conteúdo local, a CCSM pretende identificar, pré-qualificar em-

presas de renome, interessadas e a operar em Moçambique que possam investir, fazer parceria com a CCSM para pro-

duzir localmente os materiais abaixo mencionados ao padrões de qualidade aprovados pela The Coca-Cola Company, a 
preços competitivos, ao fornecimento sustentável e aos termos comerciais benéficos e com entrega nas três (3) fábricas 
localizadas em Moçambique.

Os materiais referidos são e não se limitarão a:
1. Pré-formas – Vários tamanhos e principalmente 42g e 32g
2. Tampas plásticas– tamanho do gargalo 1881
3. Cápsulas metálicas – 0.20mm

4. Rótulos – tamanhos variados

A MdI deverá ser endereçada para os escritórios situados na Rua da Coca-Cola, nº 223, Matola Gare, Matola, ou enviadas 
ao endereço electrónico indicado abaixo até ao dia 4 de Julho de 2021, juntamente com a seguinte documentação:

a. Perfil da empresa
b. Contactos

c. Endereço físico
d. No caso de estar actualmente a operar em Moçambique, anexar registo legal, comercial e fiscal
e. Capacidade e histórico para serviços solicitados

f. Apresentar a motivação para os serviços solicitados

A CCSM interagirá com as empresas pré-qualificadas que terão a oportunidade de visitar as fábricas ou manter encontro 
virtual e serão convidadas a apresentar propostas técnica e comercial. O processo de pré-qualificação segue o critério 
discrecionário e exclusivo da CCSM.

Todo o processo será regido exclusivamente pelos regulamentos e normas internas da Coca-Cola, que podem ser sujeitos 
à revisão caso se considere necessário, a critério da empresa.

Contactos:  

Nome: Nilesh Mehta / Aurélio Chiziane 

Telefone: 21-740300 
Email: nmehta@ccbagroup.com / achiziane@ccbagroup.com

EXPRESSION OF INTEREST
(EoI)

Coca-Cola SABCO (Moçambique) SA (CCSM) a subsidiary of Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), has bottling operations 
across 14 sales territories with 42 bottling plants and 17,000 employees in Africa. CCSM has been operating in Mozam-

bican market since 1994, one of the strategic imperatives of CCBA is to promote local content and ensure sustainable 

contribution to the local economy.

As part of this initiative CCSM, has sourced locally produced highly refined white sugar from Mozambican sugar refineries 
since August 2019 and in 2021 started sourcing locally manufactured wooden pallets from province of Manica.

To further promote the local sourcing commitment CCSM pretends to identify, pre-qualify reputed and interested com-

panies operating in Mozambique, who can invest, partner with CCSM to locally produce below commodities at the The 
Coca-Cola Company approved quality standards at competitive pricing, sustainable supply and mutually beneficial com-

mercial terms for all the three (3) CCSM plants in Mozambique. 

The Commodities are but not limited to: 
1. Preforms – Various sizes mainly 42g and 32g
2. Plastic Closures – Neck size 1881
3. Metal Crowns – 0.20 mm
4. Labels – various sizes

The Eol should be addressed to its office located at Rua da Coca-Cola 223, Matola-Gare, Matola, or sent to the e-mail ad-

dress as indicated below by 04 July 2021, along with the following documentation: 

a. Company Profile
b. Contact details

c. Address of physical location
d. If currently operating in Mozambique, attach legal, commercial and tax registration documents
e. Capability and track record in providing requested services
f. Motivation to perform these services

CCSM will engage with pre-qualified companies who will have the opportunity to visit the sites or virtually meet and will 
be invited to submit the technical and commercial proposal. Pre-qualification is at sole-discretion of CCSM.

The entire process will be governed exclusively by Coca-Cola internal regulations and norms which may be subject to 
revision as deemed necessary within the discretion of the company. 

Contacts:  
Name: Nilesh Mehta / Aurélio Chiziane 

Telephone: 21-740300 
Email: nmehta@ccbagroup.com / achiziane@ccbagroup.com
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OS restos mortais de Angelina Cândido 
Shea Ntchumali, primeira secretária do 
Comité Provincial do partido Frelimo 
em Sofala, vão a enterrar hoje no Cemi-
tério Santa Isabel, na cidade da Beira.

Nchumali perdeu a vida no dia 21 do 
mês corrente, numa unidade hospitalar 
na cidade de Maputo, vítima de doença, 
tendo a sua urna chegado na tarde de 
ontem à cidade da Beira para velório na 
sede provincial da Frelimo, onde foram 
igualmente apresentadas diversas men-
sagens.

Estiveram presentes no aeroporto 
membros do Governo provincial, repre-
sentantes de diferentes partidos políti-
cos, confissões religiosas e líderes co-
munitários.

Entrevistados pela nossa reporta-
gem, os presentes afirmaram que o de-
saparecimento físico da primeira secre-
tária do Comité Provincial do partido 
Frelimo em Sofala é uma perda irrepa-
rável.

O primeiro secretário do partido 
Frelimo no distrito da Beira, Fernando 

Razão, disse que “fomos apanhados de 
surpresa e estamos todos abatidos. Ela 
foi organizadora do partido em Sofa-
la e incutiu o espírito de bem servir ao 
povo”, recordou.

Por seu turno, o presidente do Con-
selho Municipal da Beira, Albano Carige, 
defendeu que quando se trata de morte 
não há cores políticas. 

“A situação é de tristeza, estamos 
aqui para dar mais força e energia à fa-
mília enlutada e dizer que estamos jun-
tos”, concluiu.

E
STÁ ultrapassada a crise 
de medicamentos es-
senciais da via clássica 
em todas as 19 unidades 
sanitárias da cidade da 

Beira e no posto da Cadeia de 
Nhangau com a recepção, se-
gunda-feira, de 56 kits de fár-
macos.

A garantia foi dada pelo mé-
dico-chefe provincial de Sofala, 
Assane Abdala, explicando que 
cada kit recebido contém me-
dicamentos que vão responder 

a 56 mil consultas externas, 
sendo ao mínimo de mil por 
cada unidade sanitária de nível 
primário ou secundário.

Abdala ressalvou que o lote 
exclui o Hospital Central da Bei-
ra e outras unidades sanitárias 
especializadas, pelo facto de re-
ceberem medicamentos iguais 
a estes e mais, dependendo das 
especificidades da requisição 
que fazem.

De acordo com o médi-
co-chefe provincial, este lote 

destina-se ao período de Julho a  
Dezembro.

Assegurou ainda que, em 
termos de stock, o forneci-
mento de medicamentos aos 
pacientes submetidos às con-
sultas externas nas unidades 
sanitárias está praticamente 
estabilizado.

Abdala lamentou, entre-
tanto, a ruptura de consumí-
veis, destacando-se a falta de 
algálias, sacos-colectores, es-
cadotes, entre outros materiais 

fulcrais na assistência médica 
aos doentes.

Para colmatar a crise, in-
dicou que o sector recorre aos 
armazéns circunvizinhos.

Apontou que a recepção 
dos fármacos acontece numa 
altura em que as consultas ex-
ternas reduziram substancial-
mente devido à pandemia do 
novo coronavírus, que afastou 
muitos pacientes das unida-
des sanitárias por receio de 
contágio.

Ultrapassada crise 
de medicamentos

O médico-chefe da província de Sofala “confere” a entrega dos medicamentos

ENQUANTO isso, o sector da Saúde 
já está a preparar-se para fazer face à 
eventual terceira vaga da pandemia do 
novo coronavírus, aumentando a capa-
cidade de internamento no Hospital da 
Mulher “24 de Julho”, na Beira, de 68 
para 100 camas.

No mesmo contexto, o médico-
-chefe provincial, Assane Abdala, indi-
cou que foi também aumentado naquela 
unidade sanitária o pessoal em turnos,
para além da reactivação do subgrupo
de vigilância nas comunidades para au-
mentar a testagem dos suspeitos.

“A vigência é a chave da nossa ac-
tividade, pois permite-nos saber como 
estamos e reforçamos as nossas pales-
tras. Terminámos a segunda onda entre 
100 e 150 testagens por dia, mas temos 
capacidade, nos dois laboratórios, de 
500 amostras diariamente”, assegurou.

Terceira vaga

A ADMINISTRAÇÃO da se-
gunda dose da vacina contra 
Covid-19 decorre sem sobres-
saltos na cidade da Beira, se-
gundo fontes da direcção de 
Saúde.

Iniciado na segunda-feira, 
o plano tem como grupos-alvo
diabéticos, estudantes finalis-
tas das instituições de forma-

ção de Saúde, Forças da Defesa 
e Segurança, jornalistas, que 
tomaram a primeira dose do 
imunizante há cerca de dois 
meses.

Para o efeito, funcionam 
postos de vacinação no Cen-
tro de Saúde Urbano da Pon-
ta-Gêa, Munhava e Chingus-
sura, numa acção que conta, 

igualmente, com a actuação de 
brigadas móveis.  

“Estamos a perseguir o 
cumulativo de 17.429 pessoas 
que fizeram a primeira dose 
nesta segunda fase de vacina-
ção da Covid-19, sendo que, de 
forma preliminar, arrancámos 
no primeiro dia (segunda-fei-
ra) com 954 vacinados”, disse 

o médico-chefe da província
de Sofala, Assane Abdala.

Todavia, considerou este 
número como baixo compa-
rativamente à meta diária. Por 
isso, pediu a todos os que te-
nham feito a primeira dose nas 
últimas oito semanas a irem 
aos postos de vacinação para 
completar a sua imunização.

Vacinação contra 
Covid-19 sem sobressaltos

Restos mortais 
de Ntchumali vão a enterrar 
no “Santa Isabel” 
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ANÚNCIO DE VAGAS
Uma empresa do ramo Agro vem por este meio informar a todos os interessados que pretende 
recrutar 3 (três) Engenheiros Agrónomos para implementar e acompanhar projectos agro, 
nas regiões centro e sul do país, os quais deverão reunir os seguintes requisitos mínimos:

a) Licenciatura ou mestrado em Agronomia;
b) Educação e experiência adicionais podem ser preferidas;
c) Certificações adicionais podem ser necessárias;
d) Fortes habilidades de pesquisa, tomada de decisão, pensamento crítico e solução de

problemas;
e) Conscientização acerca das tendências, tecnologia e desenvolvimentos da indústria;
f) Conhecimentos de Inglês.

Mais, informamos que as candidaturas deverão ser submetidas por via electrónica, até ao 
dia 24 de Junho de 2021, para o email recrutamentoagro77@gmail.com com a carta de 
apresentação,o CV actualizado e cópia do certificado de Habilitações, em anexo, indicando 
no assunto a vaga para a qual concorre.

Nota: Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Com os melhores cumprimentos,

Maputo, aos 21 de Junho de 2021

Os Recursos Humanos

(ILEGÍVEL)
6754 238

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
________

PROVÍNCIA DE INHAMBANE
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de adjudicação
De acordo com o artigo 63 do Regulamento da Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016, de 8 
de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados: 

NO
de  contrato

NOME DO 
CONCORRENTE

OBJECTO DE 
CONCURSO

PREÇO DE AVALIAÇÃO 
DAS PROPOSTAS

41I000251/
CPD/07/2021

VS INVESTIMENTOS, LDA
Material de consumo de 
escritório e informática 92.825,00MT

41I000251/
CPD/05/2021

WANG RONG 
INTERNACTIONAL 
TRADING, IMITADA

Material de 
representação

39.210,00MT

41I000251/
CPD/06/2021

SHOHAN SERVIÇOS, LDA Uniforme do BAUI 17.750,00MT

Inhambane, aos 21 de Junho de 2021

A Autoridade competente

O DISTRITO de Massingir, 
província de Gaza, regista 
aumento de desentendi-
mentos sobre a terra entre 
duas comunidades e inves-
tidores, que levam à inter-
venção constante das auto-
ridades locais, face o risco, 
nalguns casos, de violência 
entre as partes. 

O problema está relacio-
nado com a falta de clareza 
nos limites territoriais entre 
as comunidades de Canhane 
e Cubo, o que mergulhou as 
populações das duas locali-
dades num conflito que dura 
há mais de uma década.

Em mensagem dirigida à 
governadora, a população de 
Canhane pediu a mediação 
do executivo provincial para 
se evitar que o problema cul-
mine em tragédia.  

Canhane reivindica tam-
bém a usurpação de ter-
ra pela empresa Karingani 
Game Reserve, que exerce 

actividades no interior do 
Parque Nacional do Lim-
popo, sem criar benefícios 
para as comunidades. Outra 
preocupação relaciona-se 
com os animais bravios con-
trolados pela empresa, que 
se evadem da área protegida 
e atacam gado e destroem 
machambas.

Já na aldeia Década da Vi-
tória, a população local está 
em conflito com a Massingir 
Safaris, pelo incumprimento 
dos acordos de responsabili-
dade social, pela concepção 
do espaço para a empresa, 
entre outros problemas. 

A governadora de Gaza, 
Margarida Mapandzene 
Chongo, considera que o au-
mento de casos de conflitos 
de terra entre comunidades, 
investidores privados e po-
pulação de Massingir pode 
afastar investidores interes-
sados em trazer projectos 
para o desenvolvimento do 

distrito, apelando, assim, ao 
diálogo permanente entre as 
partes. 

A dirigente lembrou que 
a actividade empresarial 
constitui uma das vias para 
a criação de empregos e pro-
moção do desenvolvimento, 
destacando o potencial de 
Massingir no sector do tu-
rismo, pesca, agricultura e 
pecuária, uma realidade que 
tem atraído investidores, 
cujos resultados podem, no 
entanto, fracassar caso per-
sistam conflitos. 

PROMOÇÃO
 DO DIÁLOGO

“São sinais de desenvol-
vimento. As pessoas já estão 
a dar valor à terra e às poten-
cialidades que aqui existem. 
Os investidores devem aju-
dar a população no fomento 
do emprego, promoção da 
auto-suficiência alimentar, 

O GOVERNADOR de Tete, 
Domingos Viola, exortou ter-
ça-feira na vila de Luenha, 
sede distrital de Changara, a 
população a ser mais rigorosa 
na observação das medidas de 
prevenção contra a Covid-19, 
província que nas últimas se-
manas regista uma subida de 
casos do novo coronavírus.

Segundo o chefe do Conse-
lho Executivo provincial, nos 
últimos cinco dias a província 
notificou cerca de 300 pessoas 

infectadas pelo novo corona-
vírus e o internamento de cer-
ca de 10 pacientes no Centro de 
Isolamento de  Matundo.

“Precisamos de nos pro-
teger. A província de Tete é o 
ponto de entrada no país da 
variante Delta do novo coro-
navírus, bastante perigosa e 
agressiva de todas as estirpes 
até aqui conhecidas no mun-
do”, alertou Domingos Viola.

Disse ainda que o alívio de 
algumas restrições, como a 

reabertura de escolas e igrejas, 
não pode servir de ocasião para 
o desleixo, alertando as deno-
minações religiosas para que
durante os cultos observem
rigorosamente as orientações
emanadas pelo Governo no
concernente às atenções sobre 
a propagação da Covid-19.

“Apelamos a popula-
ção para observar com rigor 
as medidas de prevenção. A 
doença ainda não tem cura”, 
alertou.

A 
INSPECÇÃO Nacional 
de Actividades Eco-
nómicas (INAE), em 
coordenação com o 
Ministério da Justiça, 

Assuntos Constitucionais e Re-
ligiosos (MJACR), está a estu-
dar as melhores soluções para 
garantir o cumprimento das 
medidas impostas para conter a 
pandemia da Covid-19 em Mo-
çambique. 

A preocupação do INAE 
surge em consequência dos 
crescentes números de casos 
do novo coronavírus que o país 
tem registado nos últimos dias 
e que as autoridades atribuem à 
inobservância das medidas em 
vigor no quadro da Situação de 
Emergência em vigência desde 
finais de 2020.

A informação foi avança-
da na terça-feira, na cidade de 
Maputo, pelo director nacional 
de Operações, Educação, Cul-

O SECTOR da Saúde de Sofala reactivou os postos 
de controlo do vírus da Covid-19 nos principais 
pontos rodoviários de entrada da província, no-
meadamente Muxúnguè, Nhamatanda e Caia.

O médico-chefe provincial, Assane Abdala, 
disse terça-feira, na cidade da Beira, que a vigi-
lância, reforçada desde a passada sexta-ferira, 
implicará o bloqueio à entrada de pessoas que 
tenham estado em determinados locais, no es-
trangeiro, por exemplo.

Trata-se, segundo Abdala, de uma acção que 
surge na sequência da descoberta, na vizinha 
província de Tete, da variante Delta (identificada 
pela primeira vez na Índia) do novo coronavírus.

Basicamente, esclareceu, o plano contempla 

o rastreamento das pessoas que entrem em Sofa-
la e aferir a sua comprovada condição negativa à
Covid-19 num período aceitável definido, sendo 
que os suspeitos serão referenciados para a tes-
tagem.

Falando na recepção de 1329 kits de medica-
mentos para o terceiro trimestre, Assane Abdala 
sublinhou que este procedimento nunca parou 
quer no Porto da Beira, quer no Aeroporto Inter-
nacional da cidade capital de Solafa, desde que 
foi adoptado em 2020.

Disse ainda que os dois laboratórios da Co-
vid-19 baseados na Beira estão preparados para 
responder à demanda, tendo como capacidade 
global de testagem de 500 amostras por dia.

LUTA CONTRA A COVID-19

INAE estuda mecanismo 
de travar eventos sociais 
não autorizados

O desleixo na observância de algumas medidas favorece a progressão da Covid-19

tura e Desporto no Ministério 
da Indústria e Comércio (MIC), 
Verônio Duvane, em conferên-
cia de imprensa de balanço das 
actividades inspectivas realiza-
das pela INAE no período com-
preendido entre 1 e 20 de Junho 
corrente.

“Nós, INAE, e equipas mul-
tidisciplinares, temos trabalha-
do no assunto. Conseguimos 
interditar alguns eventos que 
têm acontecido muito fora da 
urbe, muito fora da actuação 
das equipas de fiscalização. 
Quando somos notificados, 
através de denúncias ou re-
clamações, chegamos ao local 
quando o evento está a decorrer 
ou mesmo a terminar”, disse.

Por isso, afirmou, a INAE 
está a trabalhar com as auto-
ridades competentes para en-
contrar as melhores formas de 
interditar a realização de even-
tos sociais. -(AIM)

Sofala reforça 
vigilância

Viola apela a Tete para 
redobrar a prevenção

Conselho das Religiões 
convoca culto pela paz e cura

Conflitos de terra ameaçam 
investimentos em Massingir

combate à fome e à pobreza, 
entre outros ganhos. Mas-
singir pode dar certo”, disse.

Quanto aos limites terri-
toriais em disputa, a gover-
nadora prometeu enviar téc-
nicos do sector para corrigir 
os traçados, para além de 

promover um diálogo per-
manente entre a população 
e as empresas que exploram 
recursos. 

“Apelamos às novas ge-
rações a respeitarem os li-
mites já estabelecidos para 
evitarmos conflitos”, frisou.

Margarida Mapandzene apela ao diálogo

O CONSELHO das Religiões de Moçambique (CO-
REM) convoca a todos os moçambicanos a partici-
parem amanhã, 25 de Junho, de um culto inter-re-
ligioso pela paz e cura, a decorrer a partir da Praça 
da Paz, na cidade de Maputo.

O culto, denominado “Clamor por Moçambi-
que”, visa interceder pela paz e estabilidade políti-
ca e económica, cessação dos ataques armados em 
Cabo Delgado, no norte, nas províncias de Manica 
e Sofala, no centro do país e pela cura da Covid-19.

Segundo o secretário-geral do COREM, Albino 
Mussuei, apenas uma amostra de 150 pessoas de 
diferentes confissões religiosas estarão presentes 
na Praça da Paz, em observância das medidas con-
tra a Covid-19, mas espera-se que todos os cerca 
de 30 milhões de moçambicanos participem neste 
clamor.

“As estatísticas indicam que cerca de 19 mi-
lhões da população moçambicana são religiosos, 
representada por muçulmanos, cristãos, hindus, 
Bahá’í, judeus e outras fés. Esta convocação é para 
alcançar este grupo e outros cidadãos que não se-
jam crentes”, disse Albino Mussuei. Para este re-
ligioso, as sagradas escrituras deixaram claro que 
quando o povo peca, Deus levanta pestes, guerras, 
calamidades, ciclones e outros males, para que 
este mesmo povo tenha a consciência do seu pe-
cado e arrependa-se.

Segundo explicou, Moçambique pecou desde 
o princípio, por não ter colocado como funda-

mento principal o Deus criador e este é um pecado 
comum do país. “Nós todos como uma nação pre-
cisamos de nos voltar a Deus e pedirmos perdão”.  
Albino Mussuei lembrou que o país, sempre que 
recebe uma bênção logo a seguir entra uma mal-
dição, o que significa que todo o país precisa de 
voltar-se para Deus e pedir perdão, porque ele dis-
se “quando o povo se arrepender e voltar para ele, 
confessar-lhe como senhor, como criador ele terá 
misericórdia, vai perdoar e vai sarar todas as feri-
das”, salientou, apelando a todos os moçambica-
nos, crentes e não crentes, onde quer que estejam, 
a reservarem um tempo no dia 25 para de joelhos 
pedirem que Deus olhe por Moçambique.

Por seu turno, Sheik Aminudin Muhamed, do 
Conselho Islão de Moçambique, explicou que o 
evento tem como objectivo principal clamar pela 
paz, porque não faz sentido que o país comemore 
46 anos de independência rodeado de problemas 
graves, que vão desde terrorismo, guerra entre ir-
mãos, fome e pobreza. “Somos uma geração que 
viveu acima de 40 anos da independência e o que 
vamos deixar como herança para as próximas ge-
rações são somente crises”, lamentou, acrescen-
tando que os moçambicanos ainda não estão a 
usufruir da independência nacional.

“Apenas Deus vai nos conceder a bênção da 
paz e o progresso, é por isso que realizamos esta 
assembleia do clamor e apelamos a participação de 
todos”, finalizou o Sheik.
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CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

FARMÁCIA CALÊNDULA - Av.EDUARDO MONDLANE
FARMÁCIA FRANÇA - RUA DA FRANÇA CARRUPEIA
FARMÁCIA HAYAT - Av. FPLM (CONTROLO)
FARMÁCIA POPULAR - RUA DOS SEM MEDO
FARMÁCIA VINAYAK - Av.DO TRABALHO
FARMÁCIA VIRGO - Av.DO TRABALHO FAINA
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PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DA CAVA 2, SECÇÃO 2B DA MINA CARVÃO MOATIZE

Processo de Elaboração do Plano de Reassentamento das comunidades de M’phandwe e Ntchenga

Aviso Público 

Data-Limite

Conforme é já do conhecimento geral das pessoas afectadas e seus representantes aos vários níveis está em curso o projecto de 

expansão da Cava 2, Secção 2B, da Mina Carvão de Moatize, sob Exploraçao da Mineradora Vale de Moçambique. Esta expansão 

surge da necessidade de a Vale garantir a continuidade das actividades de produção da mina. 

Para o efeito, a Vale submeteu um pedido de licenciamento ambiental em separado, que foi aprovado pelo despacho 550/MTA/183/

GM/220/20 – 20-12-2020. Como parte do mesmo processo o Governo de Moçambique (GdM) recomendou a elaboração do Plano de 

Reassentamento (PR) para a Cava 2 – Secção 2B, tendo em vista salvaguardar os direitos das famílias que vivem nos povoados de 

M’phandwe e Ntchenga, cujas áreas produtivas, previamente identificadas deverão ser directamente impactadas com a implantação do 

projecto da Cava 2.

A preparação e posterior implementação do Plano de Reassentamento estão a ser feitas em conformidade com as leis e regulamentos 

do GdM e da Corporação Financeira Internacional (mais conhecida por IFC (decorrente da sigla em língua inglesa)). 

Nas leis e regulamentos do GdM destaca-se (i) o Decreto Ministerial n.° 31/2012, “Regulamento do Processo de Reassentamento 

Resultante de Actividades Económicas”, que é complementado pelos Diplomas Ministeriais 155/2014 e 156/2014 que tratam 

respectivamente da “Comissão Técnica de Acompanhamento e Supervisão do Processo de Reassentamento” e da “Directiva Técnica 

do Processo de Elaboração e Implementação dos Planos de Reassentamento”; (ii) outra legislação sobre terra, expropriação e 

aspectos afim tais como (a) Lei de Terras Nº 19/1997; (b) Regulamento da Lei de Terras, promulgado através do Decreto 66/98 de 

8 de Dezembro; e (c) Diploma Ministerial 181/2010 que é a Directiva sobre o Processo de Expropriação para efeitos de Ordenamento 

Territorial, para citar os mais importantes.

Do lado da IFC o Padrão de Desempenho 5 sobre Aquisição da Terra e Reassentamento Involuntário, é o documento mais relevante.

Ao abrigo deste último existe o dispositivo da Data-Limite que é definido como sendo a “Data de conclusão do recenseamento 

e inventário do património das pessoas afectadas pelo projecto. As pessoas que ocupam a área do projecto após a data-

limite não são elegíveis para compensação e/ou ajuda para efeitos de reassentamento”. E acrescenta ainda que “Da mesma 

forma, os activos fixos (tais como estruturas construídas, culturas, árvores de fruta e parcelas de terras/pastagens/florestas) 
estabelecidos após a data de conclusão do inventário de activos, ou numa data alternativa mutuamente acordada, não serão 

compensados”. Entre outros aspectos isto é fundamental para proteger tanto os promotores dos projectos como as populações 

afectadas contra ocupantes  oportunistas apenas com o objectivo de reclamar compensações e outros benefícios a que não têm direito.

Nestes termos, serve o presente aviso para notificar todas as pessoas afectadas pelo projecto, seus representantes aos vários níveis e 
outras partes interessadas e afectadas que o mês de outubro de 2020, foi a data do fim do inventário e do censo dos activos identificados 
como potencial e/ou realmente afectados pelo processo da desocupação da área da Cava 2, é estabelecido como Data-Limite neste 
processo do PR. A partir dessa data encontram-se reunidos todos os elementos para a constituição da base de dados de pessoas e 

activos afectados. Qualquer pessoa que, depois dessa data, vier a ocupar a área e/ou nela instalar ou desenvolver qualquer bem ou 

actividade não será elegível para compensação e assistência tal como especificado na Matriz de Direitos do PR.

Mais se pede a todas as partes para participar activamente na ampla disseminação e observância dos requisitos deste aviso junto de 

todas as pessoas e entidades consideradas relevantes, incluindo junto daqueles que, podendo ser elegíveis, por algum motivo não 

tenham sido incluídos no inventário e censo levados a cabo. A Vale e os Consultores que a assistem neste projecto irão avaliar caso a 

caso quaisquer questões que tenham sido deixadas em aberto e, em consulta com as parte relevantes, decidir sobre as medidas a ser 

tomadas.

Quaisquer informações e/ou pedidos de esclarecimentos, reclamações e queixas relacionadas com os assuntos tratados neste aviso 

podem ser dirigidos a:

Sociedade & Território, LDA.

Rua Fernão Lopes, n 225, Sommerschield. 

Maputo-Moçambique

Correio electrónico: casimiro.manhique@set.co.mz 

Telemóvel: [+258] 84-323 4394 | 82-423 4394

https://set.co.mz

Proponente: Consultor:
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A
S autoridades go-
vernamentais mos-
tram-se preocupadas 
com o aumento de 
construções de várias 

infra-estruturas socioeconó-
micas e residências em locais 
inapropriados, o que põe em 
causa o ordenamento urbano.

Esta situação está a preo-
cupar as autoridades gover-
namentais que, através da 
Direcção Provincial do Desen-
volvimento Territorial e Am-
biente, vieram dizer que os 
problemas ambientais na urbe 
estão a agravar-se.

Segundo a respectiva di-

rectora, Jéssica Garangueza, o 
fenómeno atingiu níveis críti-
cos, de tal sorte que urge a to-
mada de medidas correctivas 
que, segundo ela, passam pela 
implementação de um plano 
de ordenamento urbano para a 
cidade.

Referiu que alguns planos 

O CENTRO Nacional de Refu-
giados de Maratane, localizado 
a cerca de 20 quilómetros da 
cidade de Nampula, recebeu 
de Janeiro a esta parte 307 no-
vos refugiados e requerentes 
de asilo, de várias nacionalida-
des, número considerado baixo 
quando comparado com as en-
tradas que se registavam antes 
do início da pandemia.

O administrador do cen-
tro, Gabriel Consolo Gea, que 
revelou o facto, por ocasião da 
passagem do 20 de Junho, Dia 
Mundial do Refugiado, disse 
que com a recepção daqueles 
migrantes, Marratane conta 
actualmente com 9533 refugia-
dos e requerentes de asilo, dos 
quais 4282 são mulheres, na sua 
maioria oriundas da República 
Democrática do Congo. 

Entretanto, a fonte desta-
cou que apesar das dificuldades 
de vária ordem, o centro está a 
registar melhorias substanciais 
em vários aspectos, mercê dos 
esforços das autoridades go-
vernamentais do país e parcei-
ros, visando criar mais condi-
ções condignas no local. 

“Por exemplo, já executa-
mos mais de trinta novos pro-
jectos de construção, particu-

larmente nas áreas de educação 
e saúde, onde incluímos a ve-
dação da Escola Secundária de 
Maratane, edifício de doação de 
sangue e maternidade do cen-
tro de saúde local e outros que 
estão a servir os refugiados”, 
apontou.

Gea salientou o facto de a 
sua administração estar tam-
bém a desenvolver um traba-
lho na área do saneamento do 
meio, tendo em consideração 
que o local acomoda muitas 
pessoas, que se traduziu na 
construção de um total de treze 
novos sanitários públicos.

O administrador disse es-
tar igualmente satisfeito, com 
o engajamento dos refugiados
nas actividades de produção
agrícola, com destaque para as
hortícolas, para suprir as di-
ficuldades alimentares, com-
plementado o que têm sido
disponibilizado pelo Programa
Mundial de Alimentação (PMA) 
em parceria com o Alto Comis-
sariado das Nações Unidas para
os Refugiados (ACNUR).

Referiu que a construção 
de represa no rio Ntete, cujas 
obras estão em curso, vai cata-
pultar a produção de hortíco-
las, principalmente o tomate, 

não só para o consumo, como 
também para comercialização 
nos mercados da cidade de 
Nampula. 

Por seu turno, a oficial de 
protecção no ACNUR, Inês 
Pinto, disse que o Dia Mundial 
do Refugiado é de reconheci-
mento das experiências difíceis 
e dos desafios enfrentados por 
milhares de pessoas que são 
forçadas a fugir da violência e 
da perseguição.

“Este dia serve também 
para ressaltar a importância 
da inclusão da capacidade das 
pessoas refugiadas em contri-
buir nas comunidades que as 
acolhem e alertar a situação do 
deslocamento forçado não só 
em Moçambique, mas também 
em todo o mundo. É triste que 
haja cada vez mais pessoas a 
serem forçadas a fugir das suas 
casas em seus países ”, frisou.

O Centro de Refugiados 
de Maratane é o maior sítio de 
acolhimento de refugiados e 
requerentes de asilo no país, 
oriundos principalmente em 
países envolvidos em conflitos 
políticos e armados, nomeada-
mente República Democrática 
do Congo, Etiópia, Burundi, 
Somália e Ruanda.  

Construções desordenadas 
degradam ambiente urbano

POUCO mais de dez milhões de dólares 
é o montante que a Visão Mundial Mo-
çambique vai investir para implementar 
o projecto “Toda a Rapariga Pode”, com
o objectivo de reforçar o equilíbrio do gé-
nero nas comunidades moçambicanas.

O projecto foi lançado há dias na ci-
dade de Nampula e tem como objectivo 

equilibrar os desafios que a rapariga e 
adolescentes do sexo feminino enfren-
tam no seu dia-a-dia, que se consubs-
tanciam na falta de oportunidades no 
acesso à educação e emprego.

Segundo José Macaringue, gestor da 
organização, para além da Visão Mundial, 
estão a trabalhar neste projecto institui-

ções públicas e outros parceiros de coo-
peração nacionais e internacionais, em 
três distritos de Nampula, onde a organi-
zação identificou certos problemas rela-
cionados com a rapariga, nomeadamente 
Nacarôa, Monapo e Murrupula.

O projecto será implementado du-
rante cinco anos.

Visão Mundial empondera rapariga

de ordenamento urbano fica-
ram ultrapassados, precisando 
de ser actualizados para a im-
plementação.

“Temos que trabalhar de 
forma articulada com o Con-
selho Municipal da Cidade de 
Nampula para vermos a possi-
bilidade de resolver o proble-
ma”, disse.

A fonte observou que este 
esforço conjunto a ser feito visa 
a criação de condições neces-
sárias para o desenvolvimento 
harmonioso que se pretende na 
cidade de Nampula, que para o 
efeito, necessita de plano e ges-
tão adequados ao espaço urba-
no. Recentemente, a directora 
do Desenvolvimento Territorial 
e Ambiente, anunciou a dispo-
sição do executivo provincial 
de unir esforços com a edilida-
de, no combate à degradação 
ambiental, com destaque para 
a erosão que é um dos proble-
mas com que a cidade se debate 
actualmente. Aliás, na cidade 
de Nampula, grande parte das 
construções desordenadas que 
se verificam não só na zona do 
cimento, como na periferia, são 
na sua maioria armazéns, lojas, 
barracas, locais de alojamento e 
outras, pertencentes a cidadãos 
estrangeiros. 

Covid-19 condiciona entrada
de refugiados no centro de Maratane
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
________

MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
DELEGAÇÃO DO INSS DA CIDADE DE MAPUTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS

De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de 

Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 

Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do 

objecto do concurso abaixo indicado:

N° 
Ord

N° de Concurso e Modalidade Concorrente
Objecto de 
Concurso

Valor de 
Adjudicação 
Incluindo IVA 
(MT)

1

36/INSS/DCM/

UGEA/043,11/2021 Concurso 

Público 

William 

Eduardo e 

Serviços, Lda

Fornecimento 

de 

equipamento 

informático

4.970.948,58

Maputo, Junho de 2021

Autoridade Competeente

(Ilegível)

Delegação da Cidade: Av. 24 de Julho nº 3549, 1º Andar, AV. Rio Limpopo Tel: 21 408634, Fax: 21 401988 – Maputo

Corrupção como cancro
na administração pública

S
OB o signo “Construção 
da África que Almejamos 
através da Adopção de 
uma Cultura Ética que 
Apoie uma Liderança 

Orientada por Objectivos no 
Contexto de Crises”, o nosso 
país associou-se ontem à in-
tensa movimentação mundial 
em torno da celebração do Dia 
Internacional da Função Públi-
ca. Um pouco por todo o país, 
funcionários públicos foram 
convidados a primar por com-
portamentos exemplares, li-
vrando-se de práticas corrup-
tas, nepotismo, favoritismo e 
regionalismo, cancro na admi-
nistração pública. Noutros ca-
sos, foram chamados à vigilân-
cia cerrada nos seus locais de 
trabalho e de residência, numa 
altura em que grupos terroris-
tas que actuam em Cabo Del-
gado e na região centro do país 
intensificam o recrutamento 
de jovens, alguns dos quais li-
gados à Função Pública, para 
engrossarem as suas fileiras, 
retardando o desenvolvimen-
to. 

CABO DELGADO

INHAMBANE

ZAMBÉZIA

Mais de 9000 funcionários 
vão beneficiar de promoções

Reinício das sessões do CCT

UM total de 9200 funcioná-
rios e agentes do Estado (FAE), 
em exercício em Cabo Del-
gado, vai este ano beneficiar 
de progressões, promoções e 
mudanças de carreira, revelou 
ontem, na cidade de Pemba, o 
secretário de Estado na pro-
víncia, António Supeia.

Falando por ocasião do Dia 
Internacional da Função Pú-
blica, que se assinala a 23 de 
Junho, Supeia disse ainda que 
no ano passado outros 9724 
FAE beneficiaram de progres-
sões, promoções e mudanças 
de carreira, não obstante as 
restrições de recursos finan-

ceiros.
Dirigindo-se aos presentes 

à cerimónia, Supeia explicou 
que se pretende com os actos 
administrativos dedicar espe-
cial atenção aos nossos FAE e, 
através deles,  elevar os níveis 
de qualidade e excelência, dos 
serviços prestados aos cida-
dãos. Ainda por ocasião das 
celebrações da data, que este 
ano se comemora sob o lema 
“Construção da África que 
Almejamos, Através da Adop-
ção de uma Cultura Ética que 
Apoie uma Liderança Orien-
tada por Objectivos no Con-
texto de Crises”, foram dis-

tinguidos 804 FAE, sendo 228 
dos Órgãos de Representação 
do Estado (ORE) na Província, 
93 dos Órgãos de Governação 
Descentralizada (OGD) Pro-
vincial e 483 dos Governos 
Distritais (GD), destacados 
pelo seu desempenho exem-
plar em 2019 e 2020. Segundo 
Supeia, o lema aponta os as-
pectos críticos sobre os quais 
os 22.883 FAE em serviço na 
província  deviam reflectir de 
forma profunda.

“Este lema deve nos ins-
pirar na luta contra os males 
de que, infelizmente, ainda 
enferma a nossa sociedade, 

como são os casos da cor-
rupção, abuso do poder, a 
intolerância, entre outros”, 
destacou Supeia. Falando es-
pecificamente sobre a cor-
rupção, aquele gestor público 
instou aos FAE, sociedade em 
geral, a combater o fenómeno, 
por considerá-lo obstáculo e 
adia o desenvolvimento, tor-
nando ineficiente a acção e 
vontade colectiva de constru-
ção de uma sociedade justa.

“Por isso defendemos que 
a corrupção, seja ela pequena 
ou grande, activa ou passiva, 
constitui uma ameaça sempre 
presente, que deve ser denun-

ciada e combatida, com todos 
os meios disponíveis”, exor-
tou Supeia.

Cidália Muhai, que apre-
sentou a mensagem dos ser-
vidores públicos na província, 
congratulou o Governo pela 
acção, tendo, igualmente, 
solicitado para que se dê con-
tinuidade ao processo de pro-
moções, progressões e mu-
danças de carreira, para além 
do compromisso de melhor 
servir o público. 

Parruque saúda 
conduta do servidor 
público
O GOVERNADOR da província de Maputo, Jú-
lio Parruque, saúda a conduta exemplar carac-
terizada pela assiduidade, empenho e dedica-
ção dos servidores públicos.

O governador explicou que a data celebra-
-se a escassos dias da passagem do 46.º aniver-
sário da independência nacional, que marcou
o início de uma Função Pública ao serviço do
povo moçambicano.

“Assim, queremos, de viva voz, saudar a 
todos os funcionários e agentes do Estado no 
Conselho Executivo Provincial de Maputo, 
pela conduta exemplar, assiduidade, empenho 
e dedicação na sua actuação como servidores 
públicos”, disse. O governador reconheceu a 
importância dos agentes da administração pú-
blica na viabilização da agenda de governação 
descentralizada provincial, cujo escopo é servir 
a população com qualidade, celeridade e res-
peito. Este reconhecimento, segundo as suas 
palavras, deve desafiar-lhes para a consolida-
ção de uma administração pública assente em 
valores da meritocracia, integridade e profis-
sionalismo a todos os níveis. É neste contexto, 
tal como frisou, que se testemunha a distinção 
de 12 funcionários e agentes do Estado, dos 667 
em serviço no Conselho Executivo Provincial. 

Esta distinção surge como corolário da sua de-
dicação, entrega, zelo e desempenho profissio-
nal demonstrados no ano passado.

“Como Conselho Executivo Provincial, 
continuaremos a promover no seio dos funcio-
nários e agentes do Estado na nossa província 
valores nobres, tais como integridade, hones-
tidade, humanismo, profissionalismo, solida-
riedade e austeridade”, disse. 

Por outro lado, Parruque precisou que estão 
comprometidos com a salvaguarda dos direitos 
previstos no Estatuto Geral dos Funcionários e 
Agentes do Estado, como assistência médica 
e medicamentosa, promoção e progressão na 
carreira, transporte, salário, entre outros.

O funcionário público e agente do Estado 
deve, igualmente, ser assíduo, pontual, zelo-
so, aprumado e asseado e se abster de qualquer 
acto ou sinal de corrupção. Deve, também, ser 
cumpridor dos prazos de resposta aos pedidos 
dos cidadãos, mesmo que seja negativa, sigilo-
so e com sentido agudo de hierarquia, cuidan-
do dos meios de trabalho ao seu dispor.

No entanto, este ano, o Conselho Executivo 
de Maputo prevê realizar 6500 actos adminis-
trativos, entre progressões, promoções e mu-
danças de carreira. 

SE adverte contra
falsos recrutamentos
A SECRETÁRIA de Estado na 
província da Zambézia, Judith 
Mussácula, exortou ontem, em 
Quelimane, os funcionários e 
agentes do Estado a redobrarem 
a vigilância nos bairros, a fim de 
evitar o recrutamento de jovens 
para as fileiras dos terroristas 
que causam dor e luto nas famí-
lias e destroem infra-estruturas 
públicas e privadas.

Por ocasião do Dia Interna-
cional da Função Pública, ontem 
assinalado, Mussácula disse que 
a insegurança em Cabo Delgado 
está a atrasar o desenvolvimen-
to, sobretudo da província de 
Cabo Delgado, que é palco das 
suas incursões armadas.

Disse que a acção dos ter-

roristas merece atenção e busca 
de resposta urgente, contando 
com o contributo dos funcioná-
rios públicos.   De acordo ainda 
com a Secretaria de Estado, os 
funcionários públicos devem 
mostrar a sua solidariedade às 
vítimas dos ataques terroristas, 
incluindo os seus colegas na-
quela província que, devido à 
insegurança e instabilidade, não 
podem contribuir para o cresci-
mento socioeconómico do país. 

Mussácula afirmou que os 
deslocados precisam de apoios 
multiformes para minimiza-
rem algumas carências e, mais 
do que nunca, os funcionários 
têm uma palavra a dizer nesse 
sentido.  Entretanto, o Gover-

no vai realizar este ano 16.694 
actos administrativos que in-
cluem promoções, progressões 
e mudanças de carreiras aos 
funcionários e agentes do Esta-
do. Estes actos administrativos 
vão implicar um orçamento de 
142.948.431 meticais.

A província da Zambézia 
conta actualmente com 59.184 
funcionários e agentes do Esta-
do, dos quais 24.171 são mulhe-
res.  Judith Mussácula exortou 
também aos servidores públicos 
para eliminarem a corrupção, 
o nepotismo, o favoritismo e o
regionalismo na administração
pública alegadamente porque
tudo isso mancha a imagem do
Estado.

FUNCIONÁRIOS públicos na 
província de Inhambane soli-
citam ao Governo a retomada 
das sessões do Conselho Con-
sultivo de Trabalho (CCT), 
para a discussão do aumento 
salarial, de modo a equilibrar 
a subida constante do custo 
de vida. 

O pedido foi endereçado 
ao Governo no quadro das 
celebrações do Dia Interna-
cional da Função Pública.

Os servidores públicos 
naquela região do país que-
rem igualmente a clarificação 
da política dos benefícios e 
revisão do regulamento do 

subsídio de localização, en-
tre outros, neste momento 
interrompidos por conta da 
pandemia da Covid-19. 

Pediram igualmente a re-
visão do tempo para o paga-
mento do subsídio excepcio-
nal e os respectivos critérios 
para a sua atribuição, que, na 
sua opinião, não estão bem 
clarificados. 

A morosidade nos pro-
cessos de aposentação e fixa-
ção do vencimento excepcio-
nal bem como o pagamento 
do subsídio de funeral e por 
morte, assistência médica 
e medicamentosa também 

continuam a ser preocupação 
dos funcionários e ou agentes 
do Estado.

Dirigindo-se aos fun-
cionários, o governador da 
província, Daniel Chapo, de-
fendeu a necessidade da mo-
ralização da Função Pública, 
livrando-se de funcionários 
que praticam actos de cor-
rupção, nepotismo, abuso de 
função ou cargo, entre outras 
acções que minam o funcio-
namento normal da máquina 
administrativa de Estado. 

Daniel Chapo solicitou aos 
servidores públicos a pau-
tarem por princípios éticos 
e morais que caracterizam 
o servidor público no local
do trabalho, evitando, deste
modo, envolver-se em ac-
ções que mancham a imagem 
da administração pública.

Segundo apontou o go-
vernante, o nepotismo, a 
extorsão, abuso de poder ou 
cargo fazem parte dos vários 
comportamentos que peri-
gam o funcionamento das di-
ferentes instituições estatais 
e privadas emperrando todo 
o conjunto tendente ao pro-
gresso do país.

“Não há boladas na Fun-
ção Pública. Quem quer fa-
zer negócio pode abraçar o 
empreendedorismo, abrindo 
barraca ou outra actividade 

lucrativa. No Estado exige-se 
integridade e compromis-
so para a sociedade”, subli-
nhou Chapo. A província de 
Inhambane conta com 25.318 
funcionários e agentes do Es-
tado, destes, 12.896 são do 
sexo masculinos e 12.422 fe-
mininos, constituídos maio-
ritariamente por professores 
enfermeiros. 5674 são fun-
cionários do nível superior, 
13.732 médios, 4119 básicos e 
1773 elementar.

Chapo disse que o seu 
executivo vai apostar na for-
mação, de modo que a pro-
víncia possa ter quadros com 
qualidade necessária para 
elevar os índices de desem-
penho. 

Dados em nosso poder 
indicam que no ano passado 
foram planificados e reali-
zados actos administrativos, 
nomeadamente, 3532 pro-
moções, 26.325 progressões, 
2199 mudanças de carreiras 
que abrangeram funcionários 
de diferentes áreas de actua-
ção. Para o presente ano, fo-
ram planificados 3976 pro-
moções, 4457 progressões e 
2710 mudanças de carreiras.

Para garantir assistência 
médica e medicamentosa, os 
funcionários e ou agentes do 
Estado são chamados a pos-
suir um cartão de assistência.
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PUBLICIDADE

ANÚNCIO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR
Consultor para Desenvolver um Manual de Gestão de Conhecimentos

Referência Nº06/PLAN/MRS/2021

A Plan International Moçambique, através do projecto Mulheres e Raparigas Saudáveis (MRS), financiado 
pela Global Affairs Canadá (GAC), com o objectivo de melhorar a Saúde Sexual e Reprodutiva (SSR), Saúde 

Materna e Neonatal (SMN), incluindo o combate aos Casamentos Prematuros e Forçados de Crianças (CPFC) 

e Gravidez Precoce (GP) nas populações pouco servidas, particularmente as raparigas adolescentes, em 

três distritos (Moma, Mogovolas e Nampula), na província de Nampula pretende contratar consultor para 

desenvolver um manual de gestão de conhecimentos.

Objectivos da consultoria 
Contribuir para a melhoria da gestão de conhecimento no projecto através de documentação do processo 

de engajamento dos líderes comunitários e praticantes de ritos de iniciação, lições aprendidas, desafios, 
sucessos e limitações, tendo em conta aos aspectos relacionados à igualdade de género e salvaguarda de 

crianças e jovens.

Requisitos exigidos
O consultor deve ter as seguintes qualificações para conduzir com eficácia a tarefa proposta:

• Bacharelato em Gestão do Conhecimento, Comunicações, Relações Públicas ou disciplinas relacio-
nadas (por exemplo, Relações Internacionais, Relações Públicas, Marketing, Economia, Estudos de 
Desenvolvimento). O mestrado seria uma vantagem;

• Experiência na condução de pesquisas qualitativas, incluindo o desenvolvimento de ferramentas de
colecta de dados, realização de entrevistas e discussão de grupos focais, análise de dados qualitativos
e produção de relatórios de alta qualidade;

• Profundo conhecimento e compreensão da cultura Emakua, hábitos e costumes que influenciam a
saúde da rapariga especialmente nas cerimónias de Ritos de Iniciação para adolescentes em Nampu-
la;

• Experiência de trabalho / apoio a programas de saúde sexual reprodutiva e saúde materno e neonatal
de adolescentes, bem como experiência em programas de igualdade de gênero;

• Fluência em Inglês e Português (fala e escrita) e Emakua;
• Habilidades comprovadas de redacção, edição e linguagem, e capacidade de transmitir ideias comple-

xas de forma concisa, clara, directa e viva;
• Criativo.

Critérios de qualificação 
• Experiência comprovada
• Metodologia
• Proposta técnica detalhada
• Proposta financeira detalhada e completa

As entidades concorrentes poderão solicitar os Termos de Referência do Concurso através do seguinte 

endereço electrónico: applications.mozambique@plan-international.org até ao dia 12 de Julho de 2021.
As propostas técnicas e financeiras assim como os outros requisitos exigidos deverão ser 
submetidos até ao dia 20 de Julho de 2021, pelas 17.00 horas, no seguinte endereço electrónico                                                                                                             

applications.mozambique@plan-international.org  e com assunto “Produção de documentação para 

gestão de conhecimentos – projecto MRS”. 6204

6211

15 anos a criar
as melhores ligações

O nosso Cliente é uma uma organização missionária cristã, que no âmbito do seu crescimento pretende 
recrutar: 

RESPONSÁVEL DE RECURSOS HUMANOS (m/f)

Pemba - 1 Vaga

FUNÇÃO
Será responsável por desenvolver ou supervisionar processos de recrutamento e selecção, integração e o 
acompanhamento de novos colaboradores; validar contratos de trabalho; controlar e validar o processamento salarial; 
gerir pagamento das contribuições; controlar a gestão de férias e benefícios sociais; operacionalizar os processos 
disciplinares; elaborar relatórios periódicos relativos à gestão dos RH; interagir com sindicatos, instituições públicas e 
privadas em matérias de RH; garantir a actualização e gestão dos contratos de trabalho, particularmente dos contratos a 
prazo; controlar os prazos e tratar da legalização no país dos trabalhadores estrangeiros; e garantir a actualização do 
arquivo da documentação dos colaboradores.

PERFIL
• Formação Técnico Profissional ou Licenciatura em Recursos Humanos;
• Entre 3 a 5 anos de experiência em funções similares;
• Conhecimentos consolidados da Lei do Trabalho;
• Conhecimentos consolidados do Sistema de Segurança Social e Tributações;
• Conhecimento do processo de Recrutamento e Selecção de novos Trabalhadores;
• Conhecimento de informática na óptica do utilizador nomeadamente Word, Excel, Power Point, Google Suite (Drive,

Doc, Sheet);
• Excelente comunicação oral e escrita, na língua portuguesa;
• Boas habilidades de comunicação e capacidade de interacção em equipa;
• Capacidade de manter confidenciais as informações a que terá acesso no exercício do seu trabalho;
• Habilidades em lidar com situações de conflito;
• Inteligência emocional e empatia;
• Valores cristãos.

OFERECEMOS
A oportunidade de integrar uma instituição sólida e reconhecida, que proporciona remuneração compatível com a função.

Os interessados deverão fazer a sua candidatura em https://contact.workable.com/, até ao dia 27 de 
Junho de 2021. Só serão consideradas válidas as candidaturas que forem efectuadas no link atrás 
identificado, e desde que estejam também preenchidos todos os campos do formulário de registo e 
anexado o respectivo Curriculum Vitae.

O CHEFE do Estado, Filipe Nyusi, felicita 
António Guterres pela sua reeleição ao car-
go de Secretário-Geral das Nações Unidas. 
Guterres foi reconduzido por unanimi-
dade ao cargo na votação da Sessão da 
Assembleia-Geral das Nações Unidas que 
teve lugar a 18 de Junho.

“Felicitamos calorosamente Vossa Ex-
celência por esta magnífica vitória”, lê-se 
na mensagem do estadista moçambicano. 
Nyusi afirma que a recondução de Gu-
terres ficará marcada na história do 
concerto das nações por ter sido a única 
candidatura apresentada para o cargo. 
Segundo Nyusi, a reeleição de Guter-
res é testemunho do reconhecimen-
to excelente do trabalho desenvolvido 
pelo Secretário-Geral e equipa que di-
rige ao longo dos últimos cinco anos.  
Disse estar ciente da dimensão do 
enorme trabalho de conduzir os des-

tinos daquela organização mundial 
num momento particularmente difí-
cil em que a humanidade enfrenta os 
efeitos da crise humanitária derivada 
da pandemia da COVID-19, cumula-
tivamente com a recessão económica, 
como consequência da crise sanitária. 
Referiu que a liderança de Guterres no 
mandato prestes a expirar constitui mo-
tivo de orgulho para o povo moçambi-
cano no seu todo, por traduzir a plena 
comunhão dos ideais que a Carta das Na-
ções Unidas consagra e pela determina-
ção de fazer face aos desafios de paz e se-
gurança internacionais do nosso planeta.  
Asseverou que Moçambique continua 
apostado na materialização da agenda 
internacional, particularmente nas áreas 
prioritárias das Nações Unidas que, fe-
lizmente, coincidem com as áreas que 
o Governo elegeu para o presente quin-

quénio.
Estas áreas incluem paz e se-

gurança internacionais, desarma-
mento geral e completo, direitos 
humanos, combate ao terrorismo e ex-
tremismo violento bem como a Agen-
da 2030 que consubstancia os Objecti-
vos do Desenvolvimento Sustentável. 
Nyusi ressaltou que Moçambique é can-
didato, pela primeira vez, na sua história, 
ao assento de membro Não-Permanente 
do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas para o mandato 2023-2024. 

Por isso, justifica a candidatu-
ra afirmando que “é nosso objecti-
vo fundamental contribuir, de for-
ma modesta, mas robusta, à luz da 
nossa história e experiência, para o 
esforço na busca dos caminhos da 
paz e da segurança internacionais”. 
(AIM)

PR felicita Guterres 
pela reeleição ao cargo
de Secretário-Geral da ONU

COMBATE AO TERRORISMO

SADC aprova mandato 
de força-tarefa em alerta

ALCIDES TAMELE

A 
COMUNIDADE de De-
senvolvimento da Áfri-
ca Austral (SADC) apro-
vou o mandato de uma 
força conjunta em esta-

do de alerta para apoiar Moçam-
bique no combate ao terrorismo 
na província de Cabo Delgado.

O anúncio foi feito pela se-
cretária-executiva da organiza-
ção, Stergomena Tax, na leitura 
do comunicado final da cimeira 
extraordinária da SADC que de-
correu ontem em Maputo.

A força-tarefa em alerta de-
corre ao abrigo do Pacto da De-
fesa Mútua da SADC, assinado 
em Dar-Es-Salaam, Tanzania, 
que entrou em vigor em 2008. 
O artigo seis do referido pacto 
refere que um ataque armado a 
um estado-parte é considerado 
como uma ameaça à paz e segu-
rança regionais. O referido ata-
que será respondido com uma 
acção colectiva imediata por to-
dos os Estados-membros.

O número dois do mesmo 
artigo indica que a acção colec-
tiva deve ser determinada pela 

Cimeira da SADC, sob reco-
mendação do órgão, bem como 
cada Estado-parte participará 
na referida acção colectiva em 
qualquer forma que julgar apro-
priada.

“A cimeira aprovou o man-
dato de uma força conjunta em 
estado de alerta para apoiar Mo-
çambique no combate ao terro-
rismo e ao extremismo violento 
em Cabo Delgado”, disse Ster-
gomena Tax.

Entretanto, o comunica-
do final da cimeira não avança 
detalhes sobre a força que será 
enviada ao país nem datas, rei-
terando apenas que a “missão” 
é apoiar as Forças de Defesa e 
Segurança no combate à insur-
gência e ao extremismo violen-
to. O mandato da força tarefa 
em alerta foi aprovado depois de 
a cimeira ter apreciado e endos-
sado as recomendações do re-
latório do Presidente do Órgão 

sobre Cooperação em Política, 
Defesa e Segurança da SADC, o 
estadista tswana Mokgweetsi 
Masisi.

A cimeira, segundo Stergo-
mena Tax, exortou ainda os Es-
tados-membros a colaborarem 
com as agências humanitárias 
a continuarem a prestar apoio 
humanitário à população afec-
tada pelos ataques terroristas 
em Cabo Delgado, incluindo os 
deslocados internos.

Principal parceiro das FDS
NA abertura da cimeira, o 
Chefe do Estado e Presiden-
te em exercício da SADC, 
Filipe Nyusi, afirmou que 
esta organização regional é a 
parceira principal do país no 
combate ao terrorismo em 
Cabo Delgado.

“Estamos certos de que 
teremos a SADC como in-
terveniente activo e princi-
pal nos esforços nacionais de 
combate ao terrorismo, uma 
ameaça regional que atenta 
contra a vida e o desenvolvi-
mento”, disse Nyusi.

Acrescentou que os paí-
ses-membros da organiza-
ção têm a responsabilidade 
de defender a sua soberania, 
garantindo condições para 
um projecto de desenvolvi-

mento comum.
“Não descansaremos en-

quanto não encontrarmos a 
vitoria final, que é a paz e o 
progresso em cada canto da 
nossa região”.

Filipe Nyusi frisou que 
o terrorismo é uma amea-
ça global, um problema que
exige intervenção conjunta e
baseada em outras experiên-
cias. “A nossa análise deve
ter em conta algumas célu-
las terroristas espalhadas na
região, cientes de que ga-
rantir o sucesso no combate
a este flagelo é salvaguardar
os nossos valores culturais
e socioeconómicos”, acres-
centou.

Grupos armados aterro-
rizam a província de Cabo 

Delgado, norte de Moçambi-
que, desde 2017, numa onda 
de violência que já provocou 
mais de 2800 mortes e 732 
mil deslocados, de acordo 
com a ONU.

Ainda segundo a ONU, 
mais de 900 mil pessoas es-
tão sob insegurança alimen-
tar severa em Cabo Delgado 
e as comunidades de aco-
lhimento estão também a 
precisar urgentemente de 
abrigo, protecção e outros 
serviços.

A cimeira extraordinária 
da SADC discutiu a resposta 
regional e o apoio a Moçam-
bique na abordagem do ter-
rorismo; segurança alimen-
tar e nutricional regional; 
questões de género e desen-

volvimento e progresso na 
resposta regional à pandemia 
da Covida-19. 

Foram igualmente lan-
çadas as celebrações do 40.º 
aniversário da SADC, com 
a publicação de três obras: 
“40 anos de SADC: Melho-
rar a Cooperação e Integra-
ção Regional”; “Volume 2 
das Histórias de Sucesso da 
SADC em Moçambique”; e o 
“Hashim Mbita (Lutas de Li-
bertação da África Austral)” .

Além de chefes de Estado 
e de Governo da organiza-
ção, o encontro contou com 
a presença do Presidente da 
República Democrática do 
Congo, Félix Tshisekedi, que 
é também presidente em 
exercício da União Africana.

Malawi acolhe 41.ª Cimeira
MALAWI, que em Agosto 
assume a presidência rota-
tiva da SADC, vai acolher a 
41.ª Cimeira dos Chefes de
Estado e de Governo da or-
ganização, a realizar-se em
Lilongwe, segundo anun-
ciou o estadista malawiano,
Lazarus Chakwera.

Chakwera, que vai su-
ceder ao Presidente mo-

çambicano nestas funções, 
disse que Filipe Nyusi será 
lembrado pela forma efi-
ciente como dirigiu a SADC, 
especificamente em relação 
ao processo de integração 
regional.

Afirmou que a organiza-
ção vai continuar a observar 
avanços rumo à integra-
ção regional e isso acontece 

porque os países-membros 
continuam a manter o espí-
rito de diálogo na resolução 
conjunta das suas preocupa-
ções.

“Mesmo a pandemia da 
Covid-19 não separa os la-
ços de amizade e cooperação 
entre os Estados-membros 
da SADC. Não pela nossa ca-
pacidade de resiliência, mas 

porque, de forma coorde-
nada, conseguimos gerir a 
situação”, disse Chakwera.

Na 41.ª sessão da SADC, o 
estadista sul-africano, Cyril 
Ramaphosa, deverá assumir 
as funções de Presidente do 
Órgão de Política de Defesa e 
Segurança, em substituição 
do Chefe de Estado do Bots-
wana, Mokgweetsi Masisi.

Secretária-executiva da SADC, Stergomena Tax
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO INTERIOR

ANÚNCIO DE CONSULTORIA

ELABORAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE GÉNERO E DO PLANO DE RESPOSTA A VIOLÊNCIA 
BASEADA NO GÉNERO DO MINISTÉRIO DO INTERIOR 2021- 2026

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é a rede mundial das 
Nações Unidas para o desenvolvimento que promove a mudança e estabelece a ligação 
entre os países, conhecimentos, experiência e recursos necessários para ajudar os povos a 
construírem uma vida melhor.

No quadro da assistência da União Europeia e do PNUD (Iniciativa Spotlight) ao Ministério 
do Interior convidam-se empresas de consultoria elegíveis, a apresentarem candidaturas 
para a elaboração da Estratégia de Género do MINT e Plano de Resposta a Violência baseada 
no Género 2021-2026.

Formas de submissão de candidaturas: Os Termos de Referência e os Documentos de 
Concurso estão disponíveis no endereço website: UNDP | Procurement Notices

Prazo de entrega: O prazo-limite para a submissão de candidaturas é 5 de Julho de 2021.
6226

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS 

ANÚNCIO DE CONSULTORIA

ELABORAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE GÉNERO E DO PLANO DE RESPOSTA A VIOLÊNCIA BASEADA NO 
GÉNERO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS 2021- 2026

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é a rede mundial das Nações 
Unidas para o desenvolvimento que promove a mudança e estabelece a ligação entre os países, 
conhecimentos, experiência e recursos necessários para ajudar os povos a construírem uma vida 
melhor.

No quadro da assistência da União Europeia e do PNUD (Iniciativa Spotlight) ao Ministério da Justiça, 
Assuntos Constitucionais e Religiosos (MJCR) convidam-se empresas de consultoria elegíveis, 
a apresentarem candidaturas para a elaboração da Estratégia de Género e Plano de Resposta a 
Violência Baseada no Género 2021-2026.

Formas de submissão de candidaturas: Os Termos de Referência e os Documentos de Concurso 
estão disponíveis no endereço website: UNDP | Procurement Notices

Prazo de entrega: O prazo-limite para a submissão de candidaturas é 5 de Julho de 2021.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

ANÚNCIO DE CONSULTORIA
ELABORAÇÃO DA ESTRATÉGIA E DO PLANO DE RESPOSTA AO HIV, SIDA E DIREITOS HUMANOS DO 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS 2021- 2026

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é a rede mundial das 
Nações Unidas para o desenvolvimento que promove a mudança e estabelece a ligação 
entre os países, conhecimentos, experiência e recursos necessários para ajudar os povos a 
construírem uma vida melhor.

No quadro da assistência do PNUD ao Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e 
Religiosos convidam-se empresas de consultoria elegíveis, a apresentarem candidaturas 
para a elaboração da Estratégia e Plano Operativo para HIV, SIDA e Direitos Humanos do 
MJCR 2021-2026.

Formas de submissão de candidaturas: Os Termos de Referência e os Documentos de 
Concurso estão disponíveis no endereço website: UNDP | Procurement Notices

Prazo de entrega: O prazo-limite para a submissão de candidaturas é 5 de Julho de 2021.
6226

ANÚNCIO DE CONSULTORIA

ELABORAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO DO SERNIC 2021- 2026

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é a rede mundial das 
Nações Unidas para o desenvolvimento que promove a mudança e estabelece a ligação 
entre os países, conhecimentos, experiência e recursos necessários para ajudar os povos a 
construírem uma vida melhor.

No contexto da Iniciativa Spotlight e no quadro da assistência do PNUD ao Serviço Nacional 
de Investigação Criminal (SERNIC) convida-se empresas de consultoria elegíveis, a 
apresentarem candidaturas para a elaboração da Estratégia de Comunicação e Visibilidade 
para o período 2021-2026.

Formas de submissão de candidaturas: Os Termos de Referência e os Documentos de 
Concurso estão disponíveis no endereço website: UNDP | Procurement Notices

Prazo de entrega: O prazo-limite para a submissão de candidaturas é 5 de Julho de 2021.
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GABINETE DO DIRECTOR-GERAL 
Departamento de Aquisições - DEA

ADITAMENTO DE ANÚNCIOS DE CONCURSOS
Aos concorrentes e/ou interessados serve o presente Aditamento para introduzir alterações nos objectos dos concursos, nos prazos de submissão e datas 
de abertura das propostas. Os anúncios em aditamento foram publicados neste jornal, nos dias 19 e 21 de Maio de 2021. As alterações nos referidos 
anúncios são as seguintes:

Referências aos anúncios de: Alterações no anúncio publicado

Concurso Público Objecto do concurso Datas Objecto do concurso Datas

/49/SEPRO-
ANE,IP/312.2/2021

Obras de Manutenção Periódica 
das Estradas N14 Metoro/
Montepuez e R698 Montepuez/Rio 
Montepuez, na Província de Cabo 
Delgado

Prazo de submissão das 
propostas:
10.00 horas de 29/6/2021

Nenhuma alteração

Prazo de submissão das 
propostas:
10.00 horas de 15/07/2021

Sessão de abertura das 
propostas:
10.15 horas de 29/6/2021

Sessão de abertura das 
propostas:
10.15 horas de 15/7/2021

/50/SEPRO-
ANE,IP/312.2/2021

Obras de Manutenção Periódica 
da Estrada N361 Manyamba/
Metangula, na Província do Niassa

Prazo de submissão das 
propostas:
10.00 horas de 30/6/2021

Obras de Manutenção 
Periódica da Estrada N360 
Maniamba/Metangula, na 
Província do Niassa

Prazo de submissão das 
propostas:
10.00 horas de 14/7/2021

Sessão de abertura das 
propostas:
10.15 horas de 30/6/2021

Sessão de abertura das 
propostas:
10.15 horas de 14/7/2021

/51/SEPRO-
ANE,IP/312.2/2021

Obras de Manutenção Periódica 
da Estrada R733/R1215 Unango/
Macalodge/Matchedg, na Província 
do Niassa

Prazo de submissão das 
propostas:
10.00 horas de 30/6/2021

Obras de Manutenção 
Periódica das Estradas R733/
R1215 Unango/Matchedge 
Fase I, Unango/Macalodge 
(20 Km), na Província do 
Niassa

Prazo de submissão das 
propostas:
13.00 horas de 14/7/2021

Sessão de abertura das 
propostas:
10.15 horas de 30/6/2021

Sessão de abertura das 
propostas:
13.15 horas de 14/7/2021

Maputo, aos 23 de Junho de 2021

A Entidade Contratante

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO 
DO ESTADO NA CIDADE DE MA-

PUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABA-

LHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E 

NOTARIADO
3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA CI-

DADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine n.º 1472 – 1.º 

andar

HABILITAÇÃO DE HER-
DEIROS POR ÓBITO DE 

LUIS MANUEL BANDEIRA 
MARQUES VALENTE

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de cinco de Abril 
de dois mil e vinte e um, exarada de 
folhas cinquenta e sete verso a folhas 
cinquenta e nove, do livro de notas 
para escrituras diversas número oi-
tocentos e setenta e seis traço “D”, no 
Terceiro Cartório Notarial, perante 
ANDRÉ CARLOS NICOLAU, licencia-
do em Direito, Conservador e Notário 
Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritu-
ra de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de LUÍS MANUEL BANDEIRA 
MARQUES VALENTE, no estado de 
divorciado, natural de Portugal, resi-
dente que foi no Bairro Vinte e Cinco 
de Junho “A”, sendo filho de Manuel 
Santos Marques Valente e de Maria 
Luisa Ventura Bandeira Marques 
Valente.

Que, ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados como únic-
os e universais herdeiros de todos os 
seus bens e direitos, seus filhos: Ana-
bela dos Santos Marques Valente, 
Luís Manuel dos Santos Marques 
Valente, Teresa Sofia de Magalhães 
Marques Valente, solteiros, naturais 
de Portugal, onde residem e Luís 
Manuel Buduia Marques Valente, 
menor de idade, natural de maputo, 
onde reside.

Que, não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram os declarados 
herdeiros ou com eles possam con-
correr à sua sucessão.

Está conforme

Maputo, aos 30 de Abril de 2021

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO DE 
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 

NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E 
TRABALHO

DEPARTAMENTO DE REGISTOS 
E NOTARIADO

3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA 
CIDADE DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine, n.º 1472 – 
1.º andar

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE LUIS PAULO 
MUZAMANE ZAVA BILA

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de onze de Junho de dois mil e 
vinte e um, exarada de folhas 
dezassete a folhas dezoito 
verso, do livro de notas para 
escrituras diversas número 
oitocentos e setenta e nove 
traço “D”, no Terceiro Cartório 
Notarial, perante ANDRÉ 
CARLOS NICOLAU, licenciado 
em Direito, Conservador e 
Notório Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de PAULO 
MUZAMANE ZAVA BILA, no 
estado de solteiro,  natural de 
Chirrinzene-Xai-Xai, residente 
que foi no Bairro de Laulane, 
sendo filho de Zava Bila e de 
Neasse Conjane Cuacua.

Que, ainda pela mesma escritura 
pública foi declarado como único 
e universal herdeiro de todos os 
seus bens e direitos, seu filho: 
ADMIRO PAULO MUZAMANE 
BILA, solteiro, natural de 
Maputo, onde reside.

Que, não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram o 
declarado herdeiro ou com 
ele possam concorrer à sua 
sucessão.

Está conforme

Maputo, aos 18 de Junho de 
2021

A Notária

(Ilegível)
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A Kukwira, detentora do Alvará nº 03/INEP/2020, pretende recrutar para o seu cliente, uma empresa 
ligada ao sector público, um Assistente de Projecto com o seguinte perfil: 

PROCURAMOS TALENTOS 

•
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•
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A Kukwira, detentora do Alvará nº 03/INEP/2020, pretende recrutar para o seu cliente, uma empresa 
ligada ao sector público, um Assistente de Projecto com o seguinte perfil: 

PROCURAMOS TALENTOS 

•

•
•
•
•
•
•
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Anúncio de Vaga
Assessor em Finanças Públicas e Procurement - Niassa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Desenvolver e reforçar parcerias eficazes orientadas a partilha de conhecimentos entre os intervenientes re-
levantes;

Requisitos-Chave: 
• Mínimo de Licenciatura em Administração de Empresas, Finanças, Contabilidade, Administração Pública ou

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

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

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

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

Candidaturas
Caso tenha as habilidades e atributos adequados, envie a sua candidatura e CV, através do seguinte link -                                   
https://smrtr.io/5TszP,  até ao dia 2 de Julho de 2021.  A SNV é uma organização de oportunidades iguais e encoraja 
positivamente as candidaturas de pessoas devidamente qualificadas e elegíveis, independentemente do género, raça, 
condição física, idade, religião ou estado civil. Somente os candidatos seleccionados para entrevista serão contactados 
no prazo de duas semanas após a data de encerramento das candidaturas. 
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A Kukwira, detentora do Alvará nº 03/INEP/2020, pretende recrutar para o seu cliente, uma empresa 
ligada ao sector público, um Assistente de Projecto com o seguinte perfil: 

PROCURAMOS TALENTOS 
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RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 
+258 84 9104309

+258 84 7625486

Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 
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PUBLICIDADE14 Quinta-feira, 24 de Junho de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

PRIMEIRA SECÇÃO

ANÚNCIO
A MERITÍSSIMA DOUTORA SANDRA FUNGULANE EMÍLIO, JUÍ-

ZA-PRESIDENTE DA PRIMEIRA SECÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA 
PROVÍNCIA DE NAMPULA

Faz saber que, nesta Secção correm seus termos uns Autos de Acção 
Executiva para Pagamento de Quantia Certa, registados sob o 
número 28/1S/2021, que é exequente BCI, SA e o executado OR-
LANDO DOMINGOS DANIEL, natural de Nampula, titular do Bilhete 
de identidade número 031201332041F, de 7 de Junho de 2021, pela 
Direcção Nacional de Identificação Civil de Nampula, titular do NUIT 
12373425, residente no Bairro Central, Q. nº 3, casa nº 13, na Cidade 
de Nampula, actualmente em parte incerta. São desta forma citados 
os interessados incertos, para no prazo de 10 (dez) dias, que começa 
a correr finda a dilação de mais 30 (trinta) dias, contados da data 
da publicação do presente anúncio no Jornal “Notícias”, em duas pub-
licações, pagarem a quantia exequenda no valor de 325 189,96MT 
(trezentos e vinte e cinco mil, cento e oitenta e nove meticais e 
noventa e seis centavos) ou nomearem bens à penhora, ou dedu-
zirem sua oposição, nos termos do art. 945º do CPC, sob pena de, a 
inabilitação ser decretada.

Nampula, aos 6 de Maio de 2021
A Juíza de Direito

Sandra Fungulane Emílio

O Escrivão de Direito
Cristóvão Adriano 6182

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal, correm éditos de vinte 
dias, contados da segunda e última publicação deste anúncio, citando os credores 
desconhecidos da executada EGAP-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, para no 
prazo de dez dias, posteriores àquele dos éditos reclamarem, querendo, o pagamento 
do seu crédito pelo produto dos bens penhorados, sobre que tenham garantia real, nos 
termos do disposto no artigo 864, do Código do Processo Civil, nos Autos de Execução 
Ordinária nº 11/20-A, em que é exequente MOZA BANCO, SA e executada EGAP-
Construção Civil e Obras Públicas, sobre o seguinte imóvel:

Verba nº 1
Prédio com descrição, número quatro mil quinhentos e noventa (4590) a folhas 
cinquenta e oito (58) do livro “B” traço quinze (15) é do teor seguinte: uma parcela cento 
trinta e sete (137), localizada na carta cadastral da planta trinta e seis K (K), no Posto 
Administrativo de Moatize, distrito de Moatize, província de Tete, com área de seis mil 
metros quadrados (6 000m²), devidamente demarcada, que confronta a partir do Sul, 
seguindo por Oeste com uma via pública, dois talhões com residência e novamente uma 
via pública, encontra-se inscrita sob o número quatro mil quatrocentos e três (4403), 
a folhas cento e quarenta e oito (148) do livro “G”, traço sete (G-7), a favor da EGAP 
Moçambique Construções Civil e Obras Públicas, Limitada, com sede na Vila de 
Moatize.

Verba nº 2
Prédio com descrição, número dois mil oitocentos e trinta a folhas quarenta e sete 
do livro “B” barra oito, são por extracto o seguinte: Talhão número sessenta e dois da 
parcela número três mil e trezentos e setenta e nove barra “A” do Foral da Matola, com 
a área aproximada de quatro mil, quinhentos noventa e três metros quadrados e um 
decímetro, confrontando a partir do Sul, seguindo por Oeste e Norte com ruas, talhão 
número sessenta e três e rua. Este prédio acha-se inscrito provisoriamente por falta 
de título, a partir de dezasseis de Abril de dois mil e dezanove, sob o número dez mil, 
seiscentos a folhas dois do livro “G” barra vinte, a favor da EGAP-Construção Civil e 
Obras Públicas, Limitada. 

Maputo, aos quinze dias do mês de Junho do ano dois mil e vinte e um
A Ajudante de Escrivão

Rosalina Adelaide Orombo

Verifiquei
A Juíza de Direito

Moila Ornélia Chong Chelene
6166

DOUTOR DAVID WILSON MAUHA, JUÍZ DE DIREITO DA DÉCIMA PRIMEIRA 
SECÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO-MATOLA.

---- PELA Décima Secção Cível deste Tribunal Judicial da Província de Maputo, correm 

éditos de TRINTA (30) DIAS, a contar da 2.ª e última publicação deste anúncio, 

citando os Executados Transporte Peace K.N. LDA, com última sede conhecida na 

Cidade da Matola, Bairro Fomento, Rua do Alcantra, agora em parte incerta, Abu Yasir 
Rajput, natural de Paquistao, com última residência na Matola – Fomento, Av. Ortins, 

n.º 72, agora em parte incerta, Mhammad Kajput, residente na Av. Vladimir Lenine,

n.º 2765, 2.ª andar, flat 4, agora em parte incerta, Nazir Ismael Noormahomed, com

última residencia na rua da resistência, casa n.º 160 R/C, Cidade de Maputo, agora em

parte incerta, para no prazo legal de 10 (dez) dias findos os editos, pagar a quantia

exequenda no valor de 882.101,20Mt (Oitocentos e Oitenta e Dois Mil, Cento e Um
Meticais e Vinte Centavos), acrescidos de mais de 30.000,00Mt (Trinta Mil
Meticais) de custas prováveis, totalizando 912.101,20Mt (Novecentos e Doze Mil,
Cento e Um Meticais e Vinte Centavos), embargar ou nomear bens a penhora

suscetíveis de pagar o valor em divida, nos termos da alínea a), n.º 1, artigo 811º do

CPC, nos presentes autos de Acção Executiva Para o Pagamento de Quantia Certa,

registado com o número 27/19-I/Ex, em que é Exequente Socremo – Banco de
Microfinancas SA actualmente Socremo Microbanco SA, pelos fundamentos

constantes na peticao inicial, cujo duplicado da mesma se encontra à disposição neste

Cartório, onde poderá ser solicitada em qualquer dia útil dentro das horas normais de

expediente. Advertindo-se-lhe de que a falta de pagamento ou nomeação de bens à

penhora será logo devolvido o direito ao exequente e o prosseguimento dos autos até

final à sua revelia.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

= ANÚNCIO =

Matola, vinte dias do mês de Abril de Dois 

Mil e Vinte

  A Escrivã de Direito,

(…….)

Verifiquei,

O JUIZ DE DIREITO

(Dr. ……….)

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
11ª SECÇÃO CÍVEL
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FUNDO PARA O FOMENTO DA HABITAÇÃO, FP
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES - RA

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
O Fundo para o Fomento de Habitação, FP (FFH-FP) convida concorrentes elegíveis a apresentarem propostas seladas para os concursos 
abaixo indicados:

No de 
Ordem

Modalidade 
Contratação 
e Respectiva 
Referência

Objecto do Concurso

Data, Hora e Local 
de Entrega de 

Documentos de 
Qualificação e 

Propostas

Data, Hora e Local 
de Abertura de 
Documentos de 
Qualificação e 

Propostas

Data Prevista para 
Visita  

Validade 
da 

Proposta

Garantia 
Provisória

01
Concurso 
Público No 14/
FFH/2021

Fornecimento de 
materias de construção 
na província do Niassa, 
Distrito de Chimbunila 
Lote I – Fornecimento de 
Inertes

14/7/2021
8.00 horas, FFH, FP  - 
Delegação de Niassa, 
Av. Samora Machel
Cidade de Lichinga

Cell: 84 3219949

14/7/2021
8.15 horas, FFH, 
FP - Delegação de 
Niassa, Av. Samora 
Machel
Cidade de Lichinga

Cell: 84 3219949

6/7/2021
Hora: 9.00 horas
Concentração nos 
Serviços Distritais de 
Planeamento e Infra-
estruturas ( SDPI) 
Distrito de Chimbunila

120 dias 13.500,00MT

02
Concurso 
Público No 14/
FFH/2021

Fornecimento de 
materias de construção 
na província do Niassa, 
Distrito de Chimbunila 
Lote II – Fornecimento 
de blocos

14/7/2021
10.00 horas, FFH, FP  -  
- Delegação de Niassa, 
Av. Samora Machel
Cidade de Lichinga

Cell: 84 3219949

14/8/2021 
 10.15 horas FFH, 
FP - Delegação de 
Niassa, Av. Samora 
Machel
Cidade de Lichinga

Cell: 84 3219949 

6/7/2021
Hora: 9.00 horas
Concentração nos 
Serviços Distritais de 
Planeamento e Infra-
estruturas ( SDPI) 
Distrito de Chimbunila

120 dias 27.000,00MT

03
Concurso 
Público No 14/
FFH/2021

Fornecimento de 
materias de construção 
na província do Niassa, 
Distrito de Chimbunila 
Lote III– Fornecimento 
de caixilharias

14/7/2021
12.00 horas, FFH, FP  - 
Delegação de Niassa, 
Av. Samora Machel
Cidade de Lichinga

Cell: 84 3219949

14/7/2021, 
12.15 horas, FFH, 
FP  - Delegação de 
Niassa, Av. Samora 
Machel
Cidade de Lichinga

Cell: 84 3219949

6/7/2021
Hora: 9.00 horas
Concentração nos 
Serviços Distritais de 
Planeamento e Infra-
estruturas ( SDPI) 
Distrito de Chimbunila

120 dias 9.000,00MT

04
Concurso 
Público No 14/
FFH/2021

Fornecimento de 
materias de construção 
na província do Niassa, 
Distrito de Chimbunila 
Lote IV – Fornecimento 
de materias de 
construção diversos

14/7/2021
14.00 horas, 
FFH, FP - Delegação 
de Niassa, Av. Samora 
Machel
Cidade de Lichinga

Cell: 84 3219949

14/7/2021
14.15 horas, FFH, 
FP - Delegação de 
Niassa, Av. Samora 
Machel
Cidade de Lichinga

Cell: 84 3219949

6/7/2021
Hora: 9.00 horas
Concentração nos 
Serviços Distritais de 
Planeamento e Infra-
estruturas ( SDPI) 
Distrito de Chimbunila

 120 dias 54.000,00MT

1- Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais, consultando os documentos dos concursos ou obtê-los em 
formato digital no site www.ffh.gov.mz/documentos-media/concursos-publicos;

2- As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e abertas na presença dos concorrentes que desejarem comparecer;
3- A visita no local da implementação do Projecto é do caràcter obrigatόrio.
4- Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação

de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março;

Maputo, Junho de 2021

O Chefe da RA

(Ilegível)
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EMPRESAS  MAIORITARIAMENTE  PARTICIPADAS  PELO  ESTADO

EMPRESAS  PÚBLICAS

Juntos na dinamização 
do Sector Empresarial do Estado
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE INHAMBANE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE EDUCAÇÃO 

ANÚNCIO DE CONCURSO
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/DPEI-DEP/RAQUI/FASE/2021

Objecto: Contratação de empresas para a construção de 25 salas de aula no âmbito do Programa de Construção Acelerada 
de Infra-Estruturas Escolares - Campanha 2021.

1. O Ministério da Educação recebeu um finaciamento de parceiros de cooperacao e pretende aplical parte destes
fundos na construção de infra-estruturas escolares.

2. Assim sendo, a Direcção Provincial da Educação de Inhambane convida aos potenciais concorrentes elegíveis a
apresentar propostas seladas para Empreitada de Obras para a construção de 3 (três) Escolas Primárias e 1 (uma)
Escola Secundária nos distritos de Jangamo, Inhassoro, Mabote e Maxixe, distribuidas do seguinte modo:

LOTE DISTRITO ESCOLA OBJECTO DE OBRA GARANTIA

1 Jangamo ESG de Jangamo
- 3 blocos de 3 salas, Administração e um furo de

água.
205.000,00MT

2 Inhassoro EP1 e 2 “Joaquim 

Mara”

- Um bloco de 3 salas, um bloco de 2 salas com

Administração, um sanitário e um furo de água.
131.000,00MT

3 Mabote
EP1 e 2 “Eduardo 

Mondlane” 

- Um bloco de 2 salas com Administração, um bloco

de 3 salas, um sanitário e um furo de água.
131.000,00MT

4 Maxixe
EP1 e 2 “1 de 

Junho”

- Um bloco de 2 salas com Administração, dois

blocos de 2 salas e um sanitário.
168.000,00MT

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 n.° 5/2016, de 8 de Março.

4. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter mais informações e consultar os documentos de concurso na
Direcção Provincial da Educação de Inhambane, nos dias úteis durante as horas normais de expediente.

5. Os documentos de concurso, poderão ser adquiridos pelos interessados no endereço abaixo, apartir do dia 22 de
Junho de 2021, contra o pagamento de uma taxa não rembolsável de 3000,00MT ( três mil meticais). O pagamento
poderá ser em numerário ou depósito directo na conta nr 256616508 BIM da DPEI.

6. O Alvará mínimo exigido aos concorrentes é de 5ª Classe para todos os lotes e não será adjudicado mais de um lote a
cada concorrente. O período de validade das propostas será de 120 dias.

7. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo ate às 9.00 horas do dia 22 de Julho de 2021 e devem
ser acompanhadas de Garantias Provisórias. As propostas entrgues depois do prazo acima mencionado, não serão
aceites. A abertura das mesmas será, às 9.30 horas do mesmo dia, no endereço abaixo, na presença dos concorrentes
que desejarem participar.

8. As visitas aos locais das obras são de carácter obrigatório e serão realizadas nos dias 7 e 8 de Julho de 2021, com
partida às 7.30horas da Direcção Pronvicial da Educação e no final das visitas haverá uma reunião com os concorrentes
no dia 02 de Julho.

Endereço: Direcção Provincial da Educação de Inhambane, Avenida Patríce Lumumba, Telefax: 29330056 
Maxixe - Inhambane.

Maxixe Junho de 2021
242
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REPARTIÇÃO AUTÓNOMA DE AQUISIÇÕES 

CONVITE MANIFESTANDO INTERESSE 
 

ASSUNTO: ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS 
 

1. A ARA-Sul, Administração Regional de Águas do Sul, IP convida a todos os interessados que reúnem os
requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o arrendamento de 02 (Dois) imóveis do 

tipo 2, para escritórios na Baixa da Cidade de Maputo, no Prédio Rubi, cita na Av. Samora Machel n° 30.  
 

2. Os concorrentes interessados deverão obter mais informações e adquirir documentos de concurso das 7.30h 
às 15.30h na Repartição Autónoma de Aquisições da ARA-Sul, IP cita na Av. Samora Machel n° 30, 6° 
andar, C.P. 4033 - Cidade de Maputo ou pelo n° +258 21 306730. 

 
3. A apresentação de propostas a este convite pelos interessados deverá ocorrer até às 10h do dia 05/07/2021

e serão abertas às 10:15 horas do mesmo dia no local acima indicado em envelope fechado com indicação 
do concurso acompanhado dos seguintes documentos:  

 
a) Título de propriedade do imóvel (para pessoas singulares e colectivas); 
b) NUIT, tratando-se de pessoas singulares;  
c) Imposto Predial Autárquico – IPRA (para pessoas singulares e colectivas);
d) Fotocópia autenticada do BI, tratando-se de pessoas singulares; 
e) Declaração reconhecida pelo cartório notarial de que não se encontra em nenhuma das situações 

de impedimento de contratar com o Estado (para pessoas singulares e colectivas);
f) Documentos comprovativos da situação fiscal regularizada (para pessoas singulares e

colectivas); 
g) Certidão do INE (para pessoas singulares e colectivas); 
h) Escritura Pública de Constituição ou documentos equivalentes em originais ou cópias

autenticadas tratando se de pessoas colectivas. 
 

4. Este convite da ARA-Sul, IP Manifestando Interesse, 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. 

 
Maputo, 22 de Junho de 2021 

A RAA 

Decreto n° 5/2016, de 8 de Março
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 

CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE PEMBA

CERTIDÃO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escri-
tura de quinze de Junho de dois mil e vinte e um, 
lavrada e folhas vinte e quatro a vinte e quatro verso 
dos livros de notas para escrituras diversas número 
um “A” barra de dois mil e vinte e um, deste Cartório 
Notarial, foi celebrada uma Escritura de Habilitação 
Notarial por óbito de que às que, às vinte horas, do 
dia trinta e um de Janeiro de dois mil e vinte e um, 
na cidade de Pemba, no distrito de Pemba, província 
de Cabo Delgado, faleceu código da causa da morte 
R99 JOÃO GONÇALVES LOPES, de então sessenta e 
seis anos de idade, casado com LUISA MARIA SANT 
ANA ANDREOLY BORGES LOPES, de nacionalidade 
moçambicana, natural de Pemba e com sua última 
residência no distrito de Pemba, província de Cabo 
Delgado, filho de José Columbano Lopes e Clara 
Rosa Vaz.
Que deixou como seus herdeiros seus filhos: Vânia 
Eliana Borges Lopes Lino, casada com Vasco João 
Lino, de nacionalidade moçambicana, natural e re-
sidente em Pemba.
Milton José Borges Lopes, casado com Lara An-
dreia Ribeiro Coutinho Lopes, de nacionalidade 
moçambicana, natural e residente em Pemba.
Celma Leonice Borges Lopes, solteira, maior, de 
nacionalidade moçambicana, natural e residente 
em Pemba.
Que não existem outras pessoas que por lei prefi-
ram ou com eles possam concorrer à sucessão.
Que não existem herdeiros sujeitos a inventário 
obrigatório e que deixou bens e não deixou testa-
mento.

Está conforme

Cartório Notarial da Cidade de Pemba, aos quinze 
dias do mês de Junho do ano dois mil e vinte e um

O NOTÁRIO
53

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPARTIÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MAHOMED BIM 
SUALEH

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de catorze de Junho de dois mil e vinte 
e um, exarada de folhas oitenta e quatro a oitenta e cinco, 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 
MAHOMED BIM SUALEH, de setenta e dois anos de idade, no estado de casado sob o regime 
de comunhão de bens adquiridos com Maria Delfina dos Santos, que era de nacionalidade 
moçambicana, com última residência habitual no Bairro da Malhangalene, filho de Sualeh Bin 
Ali e de Mariamo Ismail.

Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade. 
Deixando como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, sua esposa Maria Delfina 
dos Santos, viúva, que ocupa simultaneamente a posição de meeira e seus filhos: Ussene Bin 
Sualeh, solteiro, maior, Mariamo Bin Sualeh, casado sob o regime de comunhão geral de bens 
com Sérgio Jafar Sulemane, naturais de Nampula, Sara Bin Sualeh, solteiro, maior, Hátija 
Bin Sualeh, solteira, maior e Ancha Bin Sualeh, casada sob o regime de comunhão de bens 
adquiridos com Edgar Mariamo Malenga, naturais de Maputo, 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
Maputo, aos 18 de Junho de 2021

A Notária 
(Ilegível)

6826

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO

Faz-se público que Elisa Jorge Cumaio, natural de Maputo e 
residente na Matola-Rio, quarteirão 29, casa nº 44, requereu 
autorização para mudança do seu nome, para passar a usar o 
nome completo de Thuli Amy Khumalo.
Nos termos do nº 1, artigo 360º do Código do Registo Civil, são 
convidados todos os interessados para no prazo de trinta dias, a 
contar da data da publicação do presente anúncio, deduzirem por 
escrito, a oposição que tiverem direito de fazer.

Maputo, aos 28 de Agosto de 2020
A Directora Nacional Adjunta

Fátima J. Achá Baronet
(Conservadora e Notária Superior)
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6179

República de Moçambique
Ministério da Saúde

Instituto de Ciências de Saúde de Maputo
Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS

1. O Instituto de Ciências de Saúde de Maputo convida pessoas interessadas em apresentar propostas fechadas para os concursos indicados na tabela que se segue:

Número do concurso Objecto
Validade 

das 
propostas

Data e hora da 
entrega das 
propostas

Data e hora da 
abertura das propostas

Garantia 
provisória

Concurso Limitado n° 58A001441/CL/17/UGEA/2021 Fornecimento de roupa de cama e banho 90 Dias
5/7/2021
8.40 horas

5/7/2021
9.00 horas

Concurso Limitado n° 58A001441/CL/18/UGEA/2021
Serviços de manutenção e reparação de 

equipamento de laboratório  
120 Dias

5/7/2021
10.40 horas

5/7/2021
11.00 horas

Concurso Limitado n° 58A001441/CL/19/UGEA/2021
Serviços de manutenção e reparação de 

fotocopiadoras
90 Dias

5/7/2021
11.40 horas

5/7/2021
12.00 horas

Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/22/UGEA/
ICSM/2021

Serviços de manutenção e reparação de fogões 90 Dias
29/6/2021
8.40 horas

29/6/2021
9.00 horas

Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/23/UGEA/
ICSM/2021

Serviços de manutenção e reparação de geleiras e 
congeladores

90 Dias
29/6/2021
9.40 horas

29/6/2021
10.00 horas

Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/24/UGEA/
ICSM/2021

Serviços de manutenção e reparação de 
equipamento informático

90 Dias
29/6/2021
10.40 horas

29/6/2021
11.00 horas

Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/25/UGEA/
ICSM/2021

Fornecimento de material médico-cirúrgico 90 Dias
29/6/2021
12.40 horas

29/6/2021
13.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações,  examinar os documentos do concurso ou levantá-los na UGEA do ICSM, sita na Av. Tomás Nduda, n° 977, 2° andar,

cidade de Maputo, pela importância não reembolsável de 1.200,00MT (mil e duzentos meticais), para Concursos Limitados, que deverá ser depositada na conta número

1040021881053 Standard Bank.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado, e serão abertas em sessão pública no mesmo local, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º

5/2016, de 8 de Março.

Maputo, Junho de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO PROVINCIAL DE 
REPRESENTAÇÃO DE ESTADO

SERVIÇOS PROVINCIAIS DE 
JUSTIÇA E TRABALHO

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE AMÁLIA JOAQUIM

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de vinte e dois de Junho de dois 
mil e vinte e um, exarada de 
folhas sessenta e cinco verso a 
folhas sessenta e sete verso, do 
livro de notas para escrituras 
diversas número vinte e sete, 
traço “B”, barra BAÚ, deste 
Balcão, a cargo da Notária em 
exercício, CÉLIA BERNARDETE 
MESTRE GUAMBE, foi 
celebrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de AMÁLIA JOAQUIM, de 
então cinquenta e um anos de 
idade, solteira, maior que era, à 
data da sua morte e  com última 
residência habitual no Bairro 
da Sommerschield, Cidade de 
Maputo.
Que a falecida não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última 
vontade, tendo deixado como 
únicos e universais herdeiros 
de seus bens, seus filhos: 
TELMA RAUL MUTOMBENE, 
casada e residente em Maputo, 
CLÁUDIO RAUL MUTOMBENE, 
ARSÉNIO RAUL MUTOMBENE, 
VICTÓRIA RAUL
MUTOMBENE, VALÉRNIA 
RAUL MUTOMBENE e 
EUNICE DA MELCHIDES 
RAUL MUTOMBENE, solteiros, 
maiores e residentes em 
Maputo.
Que não existem outras pessoas 
que de lei possam concorrer na 
sucessão.
Fazem parte da herança todos 
os bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias em 
nome de cujus.
Está conforme

Maputo, aos 23 de Junho de 
2021

A Notária
6810

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

Unidade Gestora Executora das Aquisições

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Para Contratação de Serviços de Arrendamento de Espaço, Incluindo Fornecimento 

de Refeições para Realização de um Seminário  

CONTRATAÇÃO POR AJUSTE DIRECTO Nº 27A001141AD00412021

O CEDSIF - Centro de Desenvolvimento de Sistema de Informação de Finanças convida 
entidades hoteleiras sedeadas na Cidade de Maputo interessadas, a apresentarem a 
Manifestação de Interesse para prestação de serviços de hotelaria para realização de 
seminário.

Para o efeito, podem obter mais informações baixando os Termos de Referência 
disponibilizados no Portal do CEDSIF www.cedsif.gov.mz ou solicitá-los por meio do 
seguinte endereço electrónico: ugea@cedsif.gov.mz 

A apresentação da Manifestação de Interesse pelos interessados deverá ocorrer até às 
10.00 horas do dia 30 de Junho de 2021, na recepção do Edifício do CEDSIF IP, sito na Av. 
Guerra Popular, nº 20. As manifestações de interesse deverão ser apresentadas em envelope 
fechado com identificação do Ajuste Directo e nome da Empresa. 

A presente contratação rege-se pelos procedimentos previstos no artigo 94 e seguintes, 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.

Maputo, aos 22 de Junho de 2021
Autoridade Competente

(Ilegível) 

6184

Av. Guerra Popular nº 20, Prédio CEDSIF 1º andar – Maputo Tel.: 21-327363/6, Fax. 21-309784, 84 3982706/7 ou 823042172/3042169 
E-mail: direcçao.geral@cedsif.gov.mz ou cedsif@cedsif.gov.mz

6205

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DO INTERIOR

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AOS REFUGIADOS,IP

Unidade Gestora e Executora das Aquisições

 (UGEA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com alínea d), do número 3, do Artigo 33 conjugado com o número 2 do Artigo 
64, ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016 de 8 de Março, comunica 
se a adjudicação dos objectos do concurso abaixo indicados:

N⁰ Referência do 
Concurso

Nome do 
Concorrente

Objecto do 
Concurso

Modalidade 
do 

Concurso

Valor da 
Adjudicação 

com IVA 
Incluído

01 01/UGEA/INAR/21 
Concurso Limitado

TIMSAY Fornecimento de 
Combustível e 
Lubrificantes

Concurso 
Limitado

1.050,526,40MT

02 17A003941/
CL/022021
Concurso Limitado

Atlantic 
Travel, Lda 
– Viagens e
Turismo

Serviços de Emissão 
de Passagens Aéreas 
Domesticas e 
Internacionais

Concurso 
Limitado

128.110,00Mts

03 17A003941/
CC/012021
Concurso por Cotações 

SG Limpa 
Mais,EI

Prestação de 
Serviços de Limpeza 
e Desinfeção

Concurso 
por Cotações

260.308,68Mts

Maputo, aos 22 de Junho de 2021

A UGEA

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

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

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO
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EDITAL

A MANICA SHOPPING CENTER, LDA com sede na cidade de Chimoio, 
vem por meio desta comunicar a AIRSERVICES MOÇAMBIQUE, LDA, sita 
na Cidade de Maputo, representada pelo senhor Afande Abdul Rachide 
Ranchordas, que mediante o contrato de arrendamento celebrado 
entre as partes no dia 1 de Junho de 2018, e à luz do observado das 
obrigações contratuais aí estabelecidas no referido contrato, é solicitada 
a sua comparência no escritório da MANICA SHOPPING CENTER, LDA, 
no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de tratar assuntos relacionados ao 
contrato de arrendamento da loja n.º 15 e o destino de seus bens aí 
deixados, sob pena de adjudicarem-se a favor da MANICA  Shopping 
CENTER, em caso de incumprimento.

Chimoio, aos 21 de Junho de 2021
73

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO

A Direcção Provincial de Saúde de Inhambane solicita a comparência do senhor 
CREMILDO DA CONCEIÇÃO NHACULA, nas horas normais de expediente para 
tratar assuntos do seu interesse no período de dois dias, a contar da data da 
divulgação deste anúncio. 

Inhambane, aos    de Abril de 2021

O Director Provincial de Saúde 

(Ilegível) 241

6220

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DA MANHIÇA

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
• Nos termos da alínea d) do nº 3,do artigo nº 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada

de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a todos os concorrentes que o objecto dos
concursos abaixo indicado foram adjudicadas as empresas abaixo discriminadas:

Nº Concurso
Modalidade de 

Concurso
Objecto do Concurso Empresa Adjudicada

Valor de 
Adjudicação

04/2021/
UGEA/
SDSMASM

Concurso  Limitado Pequenas reablitações
CARPINTARIA 
UNIVERSAL 
MANHIÇA, LDA

647.690,00MT

05/2021/
UGEA/ 
SDSMASM

Concurso  Limitado
Manutenção e reparação de 
viaturas e fornecimento de 
acessórios

................................ ..........................

06/2021/S/
UGEA/ 
SDSMASM

Concurso Pequena 
Dimensão

Fornecimento de lanches e 
sala para reuniões

DESERTO
----------------
----

07/2021/B/
UGEA/ 
SDSMASM

Concurso Pequena 
Dimensão

Prestação de serviços de 
limpeza de fossas e drenos

AGÊNCIA GLOBAL 
DE COMÉRCIO & 
INVESTIMENTO, LDA 

302.737,50MT

08/2021/S/
UGEA/ 
SDSMASM

Concurso Pequena 
Dimensão

Manutenção e reparação 
do sistema de frio e 
fornecimento de acessórios

FRIO MAR & 
SERVIÇO, LDA

346.741,20MT

09/2021/B/
UGEA/ 
SDSMASM

Concurso Pequena 
Dimensão

Manutenção e reparação 
do sistema de eléctrico e 
fornecimento de acessórios

RDC SERVIÇOS & 
ELECTRICIDADE, LDA

378.567,18MT

10/2021/S/
UGEA/ 
SDSMASM

Concurso Pequena 
Dimensão

Fornecimento de verduras, 
legumes e frutas

MULTIFOOD 
CATERING SERVICE, 
LDA

542.677,14MT

11/2021/B/
UGEA/ 
SDSMASM

Concurso Pequena 
Dimensão

Manutenção e reparação 
do sistema de hidráulico e 
fornecimento de material 
de canalização

REMANE 
ENGENHEIRO & 
SERVIÇOS, EI

355.000,00MT

12/2021/S/
UGEA/ 
SDSMASM

Concurso Pequena 
Dimensão

Fornecimento de crachás 
de identificação e serviços 
gráficos

POMPY PONTUAL 
SERIGRAFIA E 
GRÁFICA, LDA

320.346,00MT

13/2021/S/
UGEA/ 
SDSMASM

Concurso Pequena 
Dimensão

Manutenção e 
reparação do sistema 
da rede informártica e 
fornecimento de acessórios

SETMA GROUP, LDA 369.603,00MT

Manhiça, aos 13 de Junho de 2021
(Assinatura Ilegível)

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
1. O I. C. M. - Instituto de Cereais de Moçambique, IP convida empresas nacionais, singula-

res ou colectivas, inscritas no Cadastro Único (UFSA) a apresentarem propostas fechadas,
para o concurso abaixo indicado:

Nº do Concurso Objecto do Concurso Modalidade de 
Contratação

Data e hora limite 
para a entrega das 

Propostas

Data e hora 
de abertura 

das Propostas

04/ICM,IP/DG/
DA/2021

Reabilitação do Armazém 
do ICM, IP em Lioma, Dis-
trito de Gurué, Província 
da Zambézia

Concurso

Público

20/7/2021

10.00 horas

20/7/2021

10.15 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter informação adicional, consultar ou comprar
o Documento de Concurso, pela importância de 1500,00MT (mil e quinhentos meti-
cais) no endereço abaixo mencionado, durante as horas normais de expediente (7.30 às
15.30 horas).

3. As propostas para o concurso devem ser entregues no endereço abaixo mencionado até
ao dia 20 de Julho de 2021, às 10.00 horas. 

4. As propostas para o concurso serão abertas na presença dos concorrentes e/ou dos seus
representantes, que desejarem assistir ao acto, no endereço abaixo mencionado.

5. As  propostas para o concurso deverão permanecer válidas pelo prazo máximo de 120
dias, após a data da sua abertura.

6. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públi-
cas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº
5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 22 de Junho de 2021

A Autoridade Competente

(Assinatura Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INSTITUTO DE CEREAIS DE MOÇAMBIQUE, IP

Tel.: +258 82 0676687 Av. Zedequias Manganhela, Nº 309, 1º andar.
Email: info.incermoc@gmail.com Maputo – Moçambique

6762
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EMPRESA NACIONAL DE PARQUES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EP
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

(UGEA)

Anúncio de Adjudicação

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do Art. 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 

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

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

N˚ do Concurso Objecto do concurso Modalidade de 
Contratação

Concorrente 
Adjudicado

Valor incluindo 
IVA

08/UGEA/ENPCTE.P/2020 Auditoria informática 
Concurso por 

Cotações
INOVÁTICA 
SERVIÇOS, LDA

335.945,06MT

09/UGEA/ENPCTE.P/2020 Serviços de serralharia
Concurso 
Limitado

PENE SERVIÇOS, LDA
336.585,60 MT 

10/UGEA/ENPCTE.P/2020 Serviços de carpintaria
Concurso por 

Cotações
DESERTO N/A

11/UGEA/ENPCTE.P/2020 Manutenção do edifício Concurso 
Limitado

ZAIDA 
CONSTRUÇÕES, LDA

956.970,50MT

12/UGEA/ENPCTE.P/2020
Fornecimento de material 
de climatização e 
refrigeração

Concurso por 
Cotações

DESERTO N/A

13/UGEA/ENPCTE.P/2020
Fornecimento de material 
de canalização

Concurso por 
Cotações

NICAYA FERRAGENS, 
LDA

185.775,00MT

14/UGEA/ENPCTE.P/2020
Fornecimento de material 
eléctrico

Concurso 
Limitado

NICAYA FERRAGENS, 
LDA

602.100,00MT

15/UGEA/ENPCTE.P/2020
Fornecimento de uniforme 
e lanternas

Concurso 
Limitado

TINSOKOTE 260.266,50MT

16/UGEA/ENPCTE.P/2020 Serviços de serigrafia Concurso 
Limitado

ATM GRÁFICA 38.025,00MT

17/UGEA/ENPCTE.P/2020
Prestação de serviços de 
seguros

Ajuste Directo EMOSE, SA 171.392,04MT

01/UGEA/ENPCTE.P/2021 Reparação de UPS e AVAC
Concurso 
Público

TRIANA 11.470.919,27MT

02/UGEA/ENPCTE.P/2021
Requalificação dos 
Serviços do CIDT/NOC

Concurso 
Limitado

OPENIT 920.668,98MT

03/UGEA/ENPCTE.P/2021
Requalificação do 
equipamento de rede do 
CIDT/ NOC

Concurso 
Limitado

OPENIT 2.223.631,33MT

04/UGEA/ENPCTE.P/2021
Fornecimento de 
Antivírus, Firewall, 
Monitorização de Sistemas

Concurso 
Limitado

MOZGATE 1.961.514,36MT

05/UGEA/ENPCTE.P/2021

Contratação de Auditor 
Externo para auditar 
as contas do Exercício 
Económico de 2020

Concurso 
Limitado

UHY AUDITORES 
E CONTABILISTAS 
CERTIFICADOS, LDA

500.000,00MT

Maluana, Junho de 2021

A Entidade Contratante
68406200

Solicitação de Manifestação de Interesse 
Serviços de Consultoria 

Agência de Implementação do 
Projecto :

Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

Project: Projecto de Administração da Terra (Terra Segura)

Consultoria : Contratação de Organizações da Sociedade Civil para 
Treinamento das Autoridades Locais e Actores da Sociedade 
Civil e Provimento de Aconselhamento Legal no Âmbito da 
Delimitação Comunitária e Regularização dos Direitos de Uso 
da Terra nas Províncias de Maputo e Gaza 

País: Moçambique

Empréstimo N.º: IDA Grant N.º D401-MZ

Referencia N.º: 63/MLAND/CS/2020 

Data de Emissão: 22 de Junho de 2021

O Governo de Moçambique recebeu um financiamento do Banco Mundial para o Projecto de 
Administração de Terras (Terra Segura) e pretende aplicar parte dos fundos para o pagamentos 
de Serviços de Consultoria. 

Os serviços incluem o treinamento das autoridades locais e de actores da sociedade civil 
(incluindo a nível de comunidade) para assegurar aconselhamento legal, monitorar os aspectos 
de salvaguardas e desempenhar um papel na fase preparatória e de actividades, com maior 
enfoque na sensibilização das comunidades, com destaque para questões de género e grupos 
vulneráveis nas províncias de Maputo e Gaza.

A duração da consultoria é de 18 meses, e deve coincidir com a fase 1 do processo de LTR/
DELCOM na sua província de cobertura.

Termos de Referência detalhando o âmbito dos Serviços podem ser encontrados no website 
https://www.fnds.gov.mz/index.php/pt/recursos/concursos ou podem ser solicitados 
através do endereço electrónico, abaixo indicado. 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável convida Empresas/Organizações da Sociedade 
Civil/Associações de Paralegais elegíveis a manifestar o seu interesse em prestar os Serviços. 
Os consultores interessados deverão providenciar informação que demonstre que possuem as 
qualificações necessárias e experiência relavante para a prestação dos Serviços. Os critérios de 
qualificação serão: i) experiência comprovada (pelo menos 5 anos) em serviços de natureza 
similar (de base comunitária); ii) experiência de trabalho nas provincias em que os serviços serão 
prestados; e iii) experiência na promoção e protecção de direitos de interesses nas comunidades 
locais 

Chama-se atencão aos consultores interessados. à Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 da do 
“Regulamento de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários do IPF” de Julho de 2016 que 
estabelece as políticas do Banco Mundial respeitantes ao Conflito de Interesses. 

Consultores poder-se-ão associar a outras empresas para melhorar as suas qualificações, 
entretanto, deverão indicar a natureza da associação seja Joint Venture ou Sub- consultoria. No 
caso de se tratar de Joint-Venture, as partes serão conjunta e solidáriamente responsáveis pela 
implementação do contrato.

O Consultor será seleccionado de acordo com o método CQS (Qualificações do Consultor) previsto 
no “Regulamento de Aquisições”.

Informações adicionais podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário normal de 
expediente (8.00-15.30 horas)

As manifestações de Interesse deverão ser feitas por escrito e entregues no endereço abaixo até 
às 15.30 horas do dia 15 de Julho de 2021.

Att: Especialista de Aquisições
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS)

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural 
Praça dos Heróis Moçambicanos 

C. Postal 1406,
Maputo - Moçambique

Telefone: +258-21-327 400 
Endereço de mail electrónico: mozland.paralegais@fnds.gov.mz cc: 

mozland.paralegais@gmail.com 
Website: www.fnds.gov.mz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA
1.º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ALEX JOSEPH LUIS CUNAT
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e dois de Junho 
de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas setenta e um a setenta e dois, do 
livro de notas para escrituras diversas número 163-D, deste Primeiro Cartório 
Notarial de Maputo, perante mim RICARDO MORESSE, Conservador e Notário 
Superior em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito de ALEX JOSEPH LUÍS CUNAT, casado que 
era sob regime de comunhão geral de bens com Maria Celeste da Conceição 
Lino Militão, natural de Morrumbala, filho de Joseph Luís Cunat e de Menela 
Chaquea, falecido no dia três de Abril de dois mil e vinte e um, no ICOR-Instituto 
do Coração em Maputo, com última residência habitual no Bairro do Zimpeto, 
nesta cidade, 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: DEZAUDINA DA CONCEIÇÃO ALEX 
CUNAT, solteira, maior, natural da Manga-Beira, EUWANDIA ALEX JOSEPH 
LUÍS CUNAT FORQUILHA, casada sob regime de comunhão geral de bens com 
Luís Fernando Forquilha, DEUKLESIA FIRMINA ALEX CUNAT, ALEX JOSEPH 
LUÍS CUNAT JÚNIOR, solteiros, maiores, naturais de Dondo, residentes em 
Maputo, Matola e Portugal.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam concorrer na sucessão à herança do referido 
ALEX JOSEPH LUÍS CUNAT.

Está conforme
Maputo, aos 23 de Junho de 2021

O Técnico
(Ilegível)

6833

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE 

MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO

SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ADRIANO 
CARLOS BILA

Certifico, para efeitos de publicação,que por escritura de quinze de Junho 
de dois mil e vinte e um, exarada de folhas sessenta e seis verso a sessenta e 
oito, do livro de notas para escrituras diversas número trezentos cinquenta 
e nove, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim 
LÉCIO DIRCEU CUMBE, licenciado em Direito, Conservador e Notário 
Superior em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de ADRIANO CARLOS BILA, de 
cinquenta e sete anos de idade, no estado de solteiro, de nacionalidade 
moçambicana, com última residência habitual no Bairro do Zimpeto, filho 
de Carlos Movinha Bila e de Precina Maquelene Soto.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua 
última vontade, deixou como únicos e universais herdeiros de todos seus 
bens, seus filhos: ANSELMO ADRIANO BILA e SUZETE ADRIANO BILA, 
solteiros, menores, naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão,que 
da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está conforme
Maputo, aos 21 de Junho de 2021

A Notária Técnica
(Ilegível)
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Com a entrada em vigor da Lei de Energia Atómica, Lei n.o 8/2017, de 21 de Julho, foi criada a 

Agência Nacional de Energia Atómica (ANEA) como uma Autoridade Reguladora na República 

de Moçambique dotada de poderes de Licenciamento e Fiscalização de todas as actividades que 

envolvem o uso de fontes radioactivas e/ou equipamentos que emitem radiação ionizante.

Assim, no cumprimento do artigo 73 da lei 8/2017, a ANEA, vem por este meio convocar a todos 

os operadores que usam fontes radioactivas e/ou equipamentos que emitem radiação ionizante, 

constantes da tabela abaixo para no prazo de 45 dias, contados a partir da primeira publicação, 

notificar a ANEA para o devido licenciamento.  

1. Equipamentos de Raio-X Hospitalar

- Tomografia Computadorizada–CT Scanner

- Mamografia

- Densitometria Óssea

- Raios-x Dentário

- Arco Cirúrgico

- Raios-x Cefalométrico

- Raios-x Convencional e Intervencionista

- Fluoroscopia

- Raios-x Móvel

- Radiologia Pediátrica

- Angiografia

- Radiografia para Litotripsia

2. Medidores Nucleares

- Nível

- Densidade

- Humidade

- Espessura

- Raios-x

3. Equipamentos de Testes Não Destrutivos – NDT

- Que usam fontes radioactivas e aparelho de Raios-x

4. Equipamentos de Perfilagem Geofísica
5. Scanners de Segurança

- Bagagens

- Contetores

- Cromatografia a Gás

- Espectrometria de Raios-x

6. Espectrómetros

- Fluorescência de Raios-x

- Difracção de Raios-x

A notificação deve ser feita por carta dirigida ao Director- Geral da ANEA, sita na Praça 25 de Junho 
nº 380, 2º andar direito, Maputo. 

Contactos: (+258) 21601010/873385000, email: aneareguladora@gmail.com

Consulte a nossa página através do www.anea.gov.mz, para mais informação e requisitos de 

licenciamento.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA

COMUNICADO

O Director-Geral

Prof. Doutor Alexandre M. Maphossa, PhD.

(Docente Universitário)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE 
REPARTIÇÃO AUTÓNOMA DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DOS RESULTADOS DOS CONCURSOS

Ao abrigo do nº 02 do artigo nº64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 

Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 08 de Março, comunica-se os resultados dos concursos na 

tabela abaixo:

N° Objecto Referência

Resultado/

Empresa 

Adjudicada
Montante/Observações

1
Aquisição de uma Viatura 
Mini-bus de 30 lugares 

58A0003051/CP/Nº13/CoAg 
/2021

Toyota de 
Moçambique

5.489.620,61MT

3 Aquisição de uma Viatura 
58A0003051/CP/Nº08/2021/
SAIA – Aquisição de uma viatura

Toyota de 
Moçambique

2,649,806.35 MT

4 Aquisição de Equipamento 
para Laboratório   

58A0003051/CP/Nº14/CoAg 
PEPFAR/2021

HOSPITEC, LDA Lote I - 2.682.218,45MT

BIHOMEQ, LDA Lote III - 510.926,13MT

5
Aquisição de Reagentes para 
Genotipagem

58A0003051/CL/Nº07/CoAg 
PEPFAR/2021

THL, LDA 3.034.632,40MT

6

Prestação de Serviços 
Hoteleiros para hospedagem, 
Conferências nas Províncias

58A000141/CP/Nº05/CoAg e 
fundos externos/2021

Cancelado Lote I, II, IX

New Hotel Lote III - 3.000.000,00MT

Zambezia Vip Apart 
Hotel

Lote I – 3.000.000,00MT

Hotel Milpark Lote V, VI e VII - 3.000.000,00MT

Manguela Light Lote VIII - 3.000.000,00MT

Platinum 
Investiments Group, 

Lda
Lote IX - 4.000.000,00MT

Hotel Maputo Lote XI –4.000.000,00MT

7
Aquisição de consumíveis 
para testagem laboratorial

58A0003051/CC/Nº29/CoAg/
INS/2021

THL, LDA 252.720,00MT

8

Contratação de Serviços de 
Inserção de Vídeos de divul-
gação das Jornadas de Saúde e 
de Simpósio de HIV

58A0003051/CC/Nº29/CoAg-
PEPFAR, GAC-CHAI/INS/2021

TVM
1.440.504,00MT

Grupo Soico 499.613,40MT

Maputo Província, Junho de 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível)

6228
6222

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DO NIASSA

___ GOVERNO DO DISTRITO DE MECANHELAS___

ANÚNCIO DO CONCURSO PUBLICO Nº02/CONCL - REABLT/UGEA/
GDM/2021,

1.O Governo do Distrito de Mecanhelas pretende contratar empreiteiro para Conclusão
da Residência do Chefe da Localidade de Matequesso e a Secretaria da Localidade
Matequesso, Posto Administrativo de Chiúta - Distrito de Mecanhelas Província do 
Niassa. 

2.Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os docu-
mentos do concurso ou levantá-los no SDPI- Mecanhelas mediante pagamento de
uma quantia não reembolsável de 1.000,00 Meticais a partir do dia 17 de Junho de 
2021.

QUADRO 1

Nº02/CONCL-
REABLT/UGEA/

GDM/2021 

        Objecto do 
concurso

Local de aquisição 
dos documentos de 

concurso

Data, hora local de 
abertura de proposta

LOTE - I
Conclusão da Residên-
cia do Chefe da Locali-
dade de Matequesso 

 SDPI-Entrega de 
Propostas 8.30horas 

Dia  14/7/2021, pelas 
09 horas na Sala do 
Governo do Distrito

LOTE - II
Reabilitação da Secre-
taria da Localidade de 
Matequesso

SDPI-Entrega de 
Propostas 10.30horas

 Dia 14/7/2021,     
pelas  11 horas na Sala 
do Governo do Distrito

4.É obrigatório a apresentação de documentos como: Alvará, Certidão de quitação
das Finanças, Certidão de segurança social e a inscrição no Cadastro Único.

5.O concurso é regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Pú-
blicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decre-
to No5/2016 de 8 de Março.

Mecanhelas, aos 22 de Junho de 2021

 SECRETÁRIO PERMANENTE DISTRITAL
________________________

Ernesto Mahassa Jath
 (Especialista de Educação - MSc)

Av. Eduardo Mondlane, 1008, R/C Telefones: +258 (21) 306620/321095/427131/4
Caixa Postal N.º 264 Cel: +258 (82)3032617/3032876  Exts 342 e 344
Maputo - Moçambique       Fax: +258 21 306618
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PUBLICIDADE22 Quinta-feira, 24 de Junho de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

11ª SECÇÃO 

ANÚNCIO
A MERITÍSSIMA SENHORA DOUTORA CLEONISSE DE JESUS SALVADO 

BISPO, JUÍZA DE DIREITO DESTA SECÇÃO
FAZ saber que pela Décima Primeira Secção deste Tribunal correm 
éditos de trinta dias, citando a executada VIOLETA SÓNIA 
NHACUONGUE GUAMBE, residente em parte incerta, para no prazo de 
dez (10) dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a 
contar da segunda e última publicação do respectivo anúncio, pagar ao 
exequente FUNECA MICRO CRÉDITO, EI, a quantia de 276.870,00MT 
(duzentos e setenta e seis mil e oitocentos e setenta meticais), 
em dívida, nos Autos de Execução Ordinária nº 07/2021/B, que 
por esta Secção lhe move o exequente, conforme tudo melhor consta 
do duplicado da petição inicial que se encontra à disposição da 
citanda no Cartório desta Secção, podendo ser levantada dentro das 
horas normais de expediente, sob a cominação de, não contestando, 
julgarem-se confessados os factos articulados pelo autor, nos termos 
do nº 811, nº 1 do CPC.
Para constar lavrou-se o presente edital e mais dois de igual teor que 
vão ser devidamente afixados nos lugares determinados por lei.

Maputo, aos dezoito dias de Maio de dois mil vinte e um
A Ajudante de Escrivão de Direito
Lurdes Elias Macandja Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Cleonisse de Jesus Salvado Bispo
6774

República de Moçambique
Província de Nampula

CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL
Direcção Provincial de Saúde

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

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

Nº de Ordem Nome do Concor-
rente Objecto do Concurso

Valor da Adjudi-
cação Inclindo 

IVA

Concurso Público
58D008161/
CP/11/2021

A&T ENGENHA-
RIA E SERVI-

ÇOS, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL,LDA

Construção do Centro 
de Saúde Rural tipo II 

de Roieque – Distrito de 
Ribáuè, no âmbito do 

fundo do OE

17,417,475.71MT

Concurso Público
58D008161/
CP/12/2021

VANIL 
CONSTRUÇÕES, LDA 

Construção do Centro 
de Saúde Rural tipo II de 

Negoro – Distrito de Eráti, 
no âmbito do fundo do OE

17,499,424.10MT

Concurso Limitado

58D008161/

CL/19/2021

MOPET 
CONSTRUÇÕES

Reabilitação do Centro 

de Saúde Rural tipo II de 

Corrane, no Distrito de 

Meconta, no âmbito do 

fundo do OE

1.749.564,86MT

Concurso Limitado

58D008161/

CL/20/2021

VANIL 
CONSTRUÇÕES, LDA

Reabilitação do Centro 

de Saúde Rural tipo II de 

Chocas Mar, no Distrito 

de Mossuril, no âmbito do 

fundo do OE

3.747.410.10MT

Concurso Limitado
58D008161/
CL/21/2021

AYAN 
CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS-ACS

Reabilitação do edifício 
da Direcção Provincial 

de Saúde de Nampula, no 

âmbito do fundo do OE

2.368.477.80MT

Concurso por 
Cotações

58D008161/
CC/35/2021

IRS RAMBIQUE 
INFORMÁTICA E 
SERRALHARIA

Fornaecimento de 
camisetes 190.000,00MT

Ajuste Directo
58D008161/
AD/29/2021

ART MED Aquisição de fármacos e 
material médico-cirúrgico 171.428,40MT

Concurso por 
Cotações

58D008161/
CC/36/2021

IRS RAMBIQUE 
INFORMÁTICA E 
SERRALHARIA

Fornecimento de 
placas de identificação 

dos departamentos, 
repartições e sectores

328.595,00MT

Concurso de Pequena 
Dimensão

58D008161/
PD/37/2021

IRS RAMBIQUE 
INFORMÁTICA E 
SERRALHARIA

Fornecimento de 
equipamento de protecção 

e segurança
429.624,00MT

Concurso por 
Cotações

58D008161/
CC/33/2021

AUTO VICTOR

Aquisição de serviços de 
manutenção e reparação 
de viaturas e motos no 

âmbito do fundo de GAVI

4.718.825,00MT

Nampula, aos 22 de Junho de 2021

A UGEA
(Ilegível)

291

178

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

GOVERNO DO DISTRITO DE NAMUNO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos da alínea d), do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 

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

8 de Março, comunica-se que o objecto dos concursos abaixo, foram adjudicados as empresas indicadas: 

Nᵒ de Concurso Objecto Empresa Adjudicada Valor de Adjudicação

01/UGEA/GOD/NNO/2021
Reabilitação da residência oficial do 
administrador

CM CONSTRUÇÕES 1,795,019.62

02/UGEA/GOD/NNO/2021

Construção da ponte de betão 

armado no troço N/C Mecubure/

Nthepo, sobre o Rio Namingonha 

com extensão de 8m

CONSTRUÇÕES 

MONTECOL
1,924,734.65

Namuno, aos 18 de Junho de 2021
O Secretário Permanente Distrital

Joaquím Muandienga
(Técnico Superior em Administração Pública N1)

6224
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ESTÁ na fase conclusiva a 
construção de um bloco cons-
tituído por 10 salas de aula no 
Instituto Superior e Politéc-
nico de Tete (ISPT), acção que 
se insere nos esforços de am-
pliação do espaço físico para 
a acomodação dos estudantes 
que frequentam diversos cur-
sos neste estabelecimento de 
ensino.

O director-geral do Ins-
tituto, Bernardo Bene, disse 
que o bloco, de dois pisos, está 
sendo erguido com fundos do 
Orçamento do Estado, com 
comparticipado da instituição, 
através das receitas prove-
nientes do pagamento de pro-
pinas e outras fontes.

“O edifício em constru-
ção há cerca de quatro anos 
é composto por vários com-
partimentos, a destacar 10 
salas de aula com capacidade 
para albergar no máximo 40 
alunos, lavabos e outros com-
partimentos” - disse Bernardo 
Bene.

Neste momento, cinco sa-
las de aula do primeiro piso 
encontram-se praticamente 
concluídas e serão usadas ain-

da no decurso do ano lectivo 
que arrancou no passado dia 22 
do mês em curso.

“Estamos a pintar as salas 
de aula para posterior apetre-
chamento com carteiras, qua-
dros, e colocação de portas e 
janelas, trabalhos que já estão 
no fim da sua execução, o que 
nos garante que vamos usar 
esta infra-estrutura ainda este 
ano” - assegurou Bene.

Afirmou que na parte de 
cima do edifício as obras serão 
retomadas logo que houver 
disponibilidade de recursos 
financeiros. É que, devido à 
pandemia da Covid-19, a co-
lecta de receitas baixou consi-
deravelmente.

Por causa da Covid-19, o 
instituto foi obrigado a reduzir 
o número de estudantes nos 16
cursos leccionados, de cerca de 
2500 para 1600 estudantes, o
que fragilizou, de certa manei-
ra, a colecta de receitas através
de matrículas e propinas.

Ainda no âmbito do cum-
primento das medidas de 
prevenção do coronavírus, a 
direcção do instituto reduziu 
para metade o número de es-

tudantes por sala de aula, ao 
mesmo tempo que introduziu 
o ensino à distância para os
restantes.

O ensino à distância é um 
novo programa para este es-
tabelecimento de ensino. Du-
rante o primeiro ano da sua 
implementação, a instituição 
deparou com grandes dificul-
dades.

Para suprir esses constran-
gimentos, de acordo com Ber-
nardo Bene, a partir deste ano, 
69 professores e um grupo de 
estudantes serão capacitados.

“A capacitação dos docen-
tes e alunos é suportada pelo 
Fundo de Desenvolvimento 
Institucional no Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensi-
no Superior, financiado pelo 
Banco Mundial” - explicou o 
director-geral do ISPT.

Relativamente ao ensino 
híbrido, Bernardo Bene disse 
que esta modalidade de educa-
ção veio para ficar na institui-
ção, estando em curso acções 
tendentes à criação de todas as 
condições para sua materiali-
zação sem grandes sobressal-
tos.

Quinta-feira, 24 de Junho de 2021TETE EM FOCO

Superfície 78 778  km²

População  1 606 568 (2007); 17 Distritos
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Sociedade chamada 
a envolver-se no combate 
às uniões prematuras

BERNARDO CARLOS

T
ODA a sociedade deve 
empenhar-se ardua-
mente no combate 
às uniões prematu-
ras e forçadas, que 

comprometem o desen-
volvimento da mulher, 
principalmente no meio 

rural.
Esta exortação foi feita 

há dias em Chitima, sede 
distrital de Cahora Bassa, 
pela esposa do governador 
de Tete,  Viola, no decurso 
de um encontro com líde-
res tradicionais e outras 
personalidades com in-
fluência nas comunidades. 

Segundo Célia Viola, a 
rapariga deve ser protegi-
da e escolarizada para que 
possa definir e preparar 
melhor o seu futuro. Re-
feriu que a mulher é uma 
das células bases da famí-
lia, pois contribui para a 
aprendizagem dos princí-
pios de convivência social, 

Célia Viola quer fim dos casamentos prematuros

Município de Moatize 
melhora vias de acesso
O CONSELHO Municipal 
da Cidade de Moatize, na 
província de Tete, está há 
algum tempo a reabilitar e 
pavimentar as principais ro-
dovias da urbe, de modo a 
melhorar a transitabilidade.

Numa primeira fase, o 
programa abrange as ruas e 
estradas com maior fluxo de 
munícipes, facto que foi an-
tecedido de levantamento 
dos estragos causados pelas 
chuvas registadas no pri-
meiro trimestre do presen-
te ano, conforme deu a co-
nhecer o chefe da edilidade, 
Carlos Portimão.

Como resultado do tra-
balho que vem sendo rea-
lizado, que inclui o melho-
ramento das condições de 
higiene e saneamento, a ci-
dade vem conhecendo me-
lhores dias.

“Manter a nossa cidade 
limpa e asseada é o nosso 
principal dever, ao mesmo 
tempo que estamos a reparar 
as estradas, principalmente 
aquelas que ligam a perife-
ria da autarquia, tornando 
a urbe num local atractivo, 
com ambiente agradável 
para os munícipes”, disse 
Carlos Portimão.

Referiu que todas as es-
tradas que dão acesso aos 
lugares públicos, nomeada-
mente unidades sanitárias, 

Principais estradas de Moatize em reabilitação

estabelecimentos de ensino 
e fontes de abastecimento 
de água, também tiveram 
intervenções.

“Trabalhamos no sanea-
mento do meio para elimi-
nar focos de transmissão 
de doenças”, disse Carlos 
Portimão, que indicou es-

tar igualmente em curso em 
alguns bairros da cidade a 
reorganização dos merca-
dos municipais, com fundos 
próprios da edilidade.

Entretanto, durante vi-
sitas aos bairros, o presi-
dente do Conselho Muni-
cipal da Cidade de Moatize 

tem sido confrontado com 
preocupações relacionadas 
com a falta de água potável, 
fraca qualidade de energia 
eléctrica e do saneamento 
do meio, bem como crimi-
nalidade.

Sobre a falta de água e 
fraca qualidade da energia 

eléctrica, o chefe da edili-
dade da cidade de Moatize 
disse que o seu executivo, 
em coordenação com o Fun-
do de Investimento e Patri-
mónio do Abastecimento 
de Água (FIPAG) e a Elec-
tricidade de Moçambique 
(EDM), está a trabalhar para 
resolver todas as preocupa-
ções apresentadas.

“Em relação à crimina-
lidade, o seu combate de-
pende do empenho e en-
volvimento dos munícipes, 
sobretudo na vigilância e 
denúncia de todos os actos 
criminais e criminosos às 
autoridades policiais”, dis-
se Portimão, que lamentou 
ainda falta de colaboração 
de alguns munícipes no me-
lhoramento das condições 
de higiene e saneamento do 
meio da urbe, depositan-
do lixo nos contentores nos 
horários estabelecidos, para 
além de os destruírem com 
fogo.

“Colocámos contentores 
em diversos pontos do nosso 
município, mas hoje alguns 
destes foram consumidos 
pelo fogo posto pelos resi-
dentes, e isto só complica 
cada vez mais a nossa gestão 
do lixo, uma vez que estes 
contentores são adquiridos 
a preços altos” - anotou 
Carlos Portimão.

QUANTIDADES consideráveis 
de arroz, feijão, óleo, açúcar, 
sal, bolachas e matrial esco-
lar foram entregues há dias na 
vila de Chitima, sede distrital 
de Cahora Bassa, pela empresa 
de  telefonia móvel Vodacom, 
à direcção dos Assuntos So-
ciais no Conselho Executivo 
de Representação do Estado 
na província de Tete, em apoio 
a crianças vulneráveis.

A entrega dos produtos 
inseriu-se nas celebrações do 
Dia da Criança Africana, cele-
brado a 16 de Junho corrente, e 
no quadro da responsabilidade 
social da empresa, conforme 
deu a conhecer Fábio Miqui-
dade Banze, da Vodacom.

“Na nossa instituição, 
concretamente na nossa di-

recção, a responsabilidade 
social é um dos pilares, pelo 
que sempre que possível pres-
tamos apoio às entidades so-
ciais, como este às crianças 
órfãs e vulneráveis” - afirmou 
Fábio Banze.

“Hoje estamos aqui a en-
tregar estes produtos alimen-
tares e sabemos que serão bem 
encaminhados aos necessi-
tados, neste caso às crianças 
órfãs e vulneráveis que estão 
acomodadas em centros de 
acolhimento da província de 
Tete” - acrescentou.

Na ocasião, Fábio Banze 
reconheceu as acções do go-
verno em prol do bem-estar, 
segurança e estabilidade fami-
liar, destacando a assistência 
médica e medicamentosa às 

crianças, mulheres grávidas,  
idosos e às pessoas com defi-
ciência.

“Por isso que neste pacote 
de iniciativas do governo, em 
prol de protecção social das 
crianças, mulheres, pessoas 
idosas e com deficiência, par-
ticularmente as mais vulne-
ráveis, a Vodacom tem feito a 
sua comparticipação” - desta-
cou Fábio Banze.

Refira-se que, no âmbito 
de acções de responsabilidade 
social, a Vodacom disponibi-
lizou em alguns distritos da 
província de Tete, em finais do 
ano passado, salas de informá-
tica equipadas com computa-
dores, impressoras e máquinas 
fotocopiadoras, para além de 
livros.

Crianças recebem 
apoio pelo 16 de Junho

Cerimónia de entrega de produtos alimentares a crianças vulneráveis

ISPT amplia sua capacidade
ISPT constrói mais salas de aula

razão pela qual o governo 
valoriza o seu papel activo 
na comunidade, priori-
zando a sua inclusão social 
e empoderamento.

Célia Viola lembrou que 
o governo é contra todas
as formas de violência ba-
seada no género, uniões
prematuras e forçadas e a
violação sexual.

De acordo com suas 
palavras, acções estão em 
curso visando à promoção 
da igualdade e equidade 
de género no acesso à edu-
cação, ao trabalho digno e 
remunerado, ao exercício 
de cargos políticos e de 
gestão e o gozo da liberda-
de de expressão. 

“Vamos todos forta-
lecer o papel da mulher 
moçambicana na vida po-
lítica, económica e social 
nos diferentes níveis e 
aumentar a representati-
vidade dela nos órgãos de 
consulta e de tomada de 
decisão, pelo que devemos 
incentivar a educação for-
mal dela” - recomendou 
Célia Viola.

Acrescentou que, nas 
comunidades rurais, onde 
ocorrem mais casos de 
uniões prematuras e for-
çadas da rapariga, as li-
deranças comunitárias 
devem fortalecer os meca-
nismos de combate a estas 
práticas, incentivando a 
denúncia às autoridades 
competentes.

“Por sua vez, a mu-
lher deve esforçar-se para 
aproveitar as oportunida-
des existentes nas dife-

rentes esferas de conhe-
cimento, produção e de 
transformação dos recur-
sos em prol do desenvol-
vimento socioeconómico 
das famílias” - frisou Célia 
Viola.

Nas comunidades ru-
rais, onde a agricultura 
é a base do sustento das 
famílias, a esposa do go-
vernador da província de 
Tete orientou as mulheres 
a desenvolverem inicia-
tivas empreendedoras e o 
associativismo para maior 
aproveitamento dos recur-
sos e oportunidades exis-
tentes.

“Aqui, nas vossas al-
deias, existem capacidades 
e acções que bem apro-
veitadas são um estímulo 
para vocês, mulheres. Pro-
curem alternativas de ge-
ração de renda e de dina-
mização da economia das 
famílias” - apelou.

Por outro lado, explicou 
aos presentes que o gover-
no está a executar progra-
mas de empoderamento e 
apoio às famílias, e a criar 
condições de protecção 
social das mulheres, crian-
ças, pessoas idosas e com 
deficiência em situação de 
vulnerabilidade.

“São iniciativas que 
visam essencialmente à 
promoção do bem-estar, 
segurança e estabilidade 
familiar, particularmen-
te a assistência às crian-
ças, mulheres, idosos e às 
pessoas com deficiência” 
- referiu a esposa do go-
vernador de Tete.
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FELEX  MATSINHE
matsinhefelex@gmail.com

TREZE meses de namoro, ele tem duas certezas: a 

procura acabou, a mulher certa já não é preocupação.

Enquanto o chapa desafiava a entrada e as regras 
de trânsito, o homem de macacão azul conversava 
com o seu amigo, no banco de trás. Eu também esta-

va no mesmo assento, uma moça, maquilhada até os 
dentes, separava-me deles.

Desliguei o som do celular, pois a música alta 
que os auriculares gritavam feriam os meus ouvidos. 
Pensei em reparar a paisagem, entreter-me com o 
som dos motores dos carros e o barulho da multidão 

que caminha pelas ruas da minha cidade.

Eram 22.00 horas. Meu corpo já nem me obe-

decia, sentia um formigueiro no pé esquerdo: são os 
assentos mal colocados.

Deixe-me voltar ao homem de macacão. Sim.
Dizia que ele estava apaixonado. Até já se ha-

via apresentado aos pais da moça. Colocou um anel, 
destes baratinhos, no dedo dela e estava à espera de 
mais um “biscate” para lobolar. Pensava em assinar 
no Registo Civil e acabar com toda a dívida.

“Ya brou, tenho que jobar. Quero tako para acer-

tar o remanescente com a minha bebolinha.

A gaja ficou feliz com a apresentação, mas quero 
fechar a boca da família dela” disse.

O amigo do jovem só abanava a cabeça, respon-

dia com repetitivos: “ya jonh!”.
“Sou pedreiro e já tenho um quartinho na Santa 

Isabel. No próximo job vou aumentar os “bilocos” e 
fazer a sala. Vou afinar umas chapas aí, sabes comé 
brada, temos de “phandar”.

Sorridente, o pedreiro de macacão azul contava 
os seus planos. Mas não percebi bem o macacão. 

Olhei com atenção aquela roupa de trabalho e vi 
tinta. Dentro de mim perguntei: Ele é pedreiro ou 
pintor?

“Quando esse peace job terminar, quando colo-

carmos a segunda mão na casa daquele
boisse, terei tinta para mafiar um pouco, pintar 

fora. Será uma casa à maneira”, narrava o homem 
do macacão, sem pausa, com uma voz grossa e lenta.

“Mas existe um problema, minha bebolinha tra-

balha em turnos, entra às 20 e sai de
madrugada na pastelaria. Agora não vive comi-

go, mora com uma tia”.
Pelo que contava, a situação estaria estável logo 

que eles se mudassem para o bairro

Santa Isabel. Se meu ouvido não me enganou, a 
mudança estava prevista para menos de 7 dias.

“Assim que ela trabalha em turnos, quem vai co-

zinhar?”, questionou o amigo.
– Ela disse que vai arranjar outro emprego. A pita

me ajuda. Quando ela vem, me passa uns milzinhos 
aí, às vezes até mais, e uso para a obra.

– Passa-te esse tako quando brada?

– Às segundas e terças ela não joba e ficamos a
nos curtir. Sabes comé?

– Fogo, tens uma gaja takuda pha. Mas quanto
recebe?

– Disse que são 2,5.

– Hum, brada, se são 2,5, então ela tem extra.

Desenrasca noutras cenas para todas as semanas es-

tar a passar mola para a obra.

– Brada, a obra está a “treminar” e a gaja está a
me ajudar. Sua gaja te ajuda?

– Não fala da minha gaja, nem trabalha essa, mas
quer extensões (cabelos).

– Estás mal, tens de ter uma gaja como a minha.
– Mas em que zona sua pita joba?

– Numa pastelaria perto da baixa..

Sem ser convidada, a maquilhada reagiu:
– Na baixa não existem pastelarias que abrem até 

às zero.
– Cala!!!
Disseram os amigos em simultâneo. O carro

pausou e os dois desceram. Fiquei ali, a moça maqui-

lhada olhou para mim, disse algo, eu até escutei, mas 
não lhe dei muita atenção, pois o cheiro de cigarros e 
álcool que ela reproduzia não me agradava.

“Estão a txunar aquele gajo. Estão a montar 
aquele gajo. Conheço aquelas matrecadas”, repetiu, 
quando estava para descer do chapa.

Nem pensei nas palavras da mulher, voltei a co-

locar a música e deixei-me embalar pela viagem.

FAZ já muito  tempo que houve uma linda e boa notícia 
para o nosso país e resto do mundo, particularmente em 
África. Foi o teu nascimento, querido 25 de Junho. Nas-
ceste em 1975 com teu belo e especial rosto político, sul-
cado de marcas e destelho de pura rebeldia, que te definias 
como salvador de um povo sofredor de uma dominação 
estrangeira humilhante.

 Então hoje, nesta nova celebração do aniversário do 
teu nascimento, querido 25 de Junho, queremos render-te 
a nossa homenagem, cheia de gratidão e admiração por 
nos ter feito melhor tantas vezes e honrar-nos com teu 
carinho. Até porque se há dias em que o orgulho do mo-

çambicano se faz mais visível, em que a convicção e emo-

ção profundas se compartilham entre muitos, em que a 
grandeza de um povo em liberdade se simboliza nos seus 
rostos e as mentes dele (povo), esse dia é o 25 de Junho. 

Por isso que tu tens que continuar a ter boas referên-

cias com que nasceste, 25 de Junho, principalmente em 
cada sua celebração, sobre o que representaste, represen-

tas e continuarás a representar nos nossos corações, só as-
sim é que comemoraremos com manifestações de afecto 
e sem desvios do teu ideal revolucionário, por conseguin-

te, na perspectiva de tu continuares também a constituir 
uma fonte de inspiração para que não nos faltem análises 
ou pensamentos críticos e independência intelectual. 

E que a liberdade de Imprensa, que solidifique esses 
pensamentos e essa independência, que tu contribuíste 
bastante para a sua existência no país, seja na realidade, 
um pilar basilar da democracia, neste caso, multiparti-

dária, embora ela (democracia multipartidária), tenha 

aparecido da forma que apareceu, depois de tu nasceres 
e cresceres.  

Entretanto, quando passam 46 anos do teu nasci-

mento, e estamos na plenitude do gozo dos direitos fun-

damentais que resultaram da tua existência, lamentamos 
que ainda ocorram situações anómalas no nosso querido 
país, e que em nada te dignificam e elevam a tua dimen-

são ímpar, que acreditamos que se o teu proclamador ca-

rismático existisse, não permitiria jamais. 

Não permitiria que o povo moçambicano passasse 
seus dias lamentando as mágoas da vida, em consequên-

cia ou por causa dos sabotadores, ladrões, marginais, in-

disciplinados, especuladores e da hipocrisia política. Não 
admitiria que tu fosses descredibilizado, digamos traído, 
incluindo perante por quem te fez “parir” com sacrifício 
e espírito patriótico, através das armas, que não olha a 
meios para tentar atingir os seus objectivos, em detrimen-

to da maioria do povo.  
Na realidade, apesar de tu estares a aumentar a tua 

idade, depois de teres sido declarado solenemente, no Es-

tádio da Machava, ainda precisamos de aprender muito, 
mas muito mesmo, as lições em matéria de combate sem 

contemplações contra a corrupção e impunidade na nossa 

Pátria Amada.  
Aliás, no inesquecível amor profundo e revolucioná-

rio vivido no dia do teu nascimento, nunca se pensou que 
o grande Moçambique fosse um dos países mais corrup-

tos e pobres do mundo e com uma governação compa-

drada, porque nunca igualmente ninguém duvidou da tua 
integridade revolucionária e teus alucinadores carismas,
trazidos na luta armada de libertação nacional. 

A corrupção é um mal que impede a implementa-

ção de políticas que construam, efectivamente, melhor 
o país mais justo e inclusivo, para o benefício de todos
os moçambicanos. Claro, que tu podes não ter culpa, 
tendo em conta a espiritualidade da tua alma, no com-

bate contra as injustiças praticadas, sobretudo antes de

tu nasceres.

 Num momento adverso como este para várias si-
tuações, não é demais dizer que tu podes ajudar aos que 

mandam neste país ou nas empresas para resolverem e 
acabarem com as injustiças, incluindo laborais que ainda 

se verificam em vários sectores de actividade, que cimen-

tam as desigualdades sociais, que foram uma das causas 
do teu nascimento consagrado.   

Contudo, felicidades, 25 de Junho, continues farol do 
nosso desenvolvimento; ou melhor dizendo, sejas para 
sempre uma referência na vida de todos os moçambica-

nos, mesmo aqueles que ainda preservam preconceitos de 
tribalismo, regionalismo nas instituições públicas e priva-

das, para que Moçambique seja aquilo que, de facto, foi, 
logo no período que se seguiu ao teu surgimento.

WANG HEJUN*

DENTRO de poucos dias, o Partido Comunista 
da China (PCCh) vai celebrar o seu centenário. 
Olhando para trás, o partido tem mantido fiel a as-

piração inicial e o seu “alto-astral”, e tem se desen-

volvido, passo a passo, no maior partido governan-

te marxista do mundo, com 72 anos no poder, no 
maior país socialista e com mais de 91 milhões de 
membros. Sob a liderança do PCCh, a China cria 
constantemente milagres que têm atraído a aten-

ção mundial. Neste momento histórico, gostaria de 
rever com os amigos moçambicanos a trajectória 
gloriosa do PCCh ao longo do último século.

Novo capítulo do desenvolvimento 

No meio de renhidas lutas do povo chinês con-

tra a dominação feudal e a invasão estrangeira, o 
PCCh foi fundado em 1921, conforme as deman-

das da época. Uma vez fundado, o partido carregou 
“aos ombros”, sem retroceder, a missão histórica 
da busca da felicidade do povo e da revitalização 
da nação chinesa. Após uma árdua jornada de 28 
anos, o partido uniu e dirigiu o povo chinês para 
conquistar a luta pela independência nacional e li-
bertação popular, fundar uma Nova China, com o 
povo a ser o dono do país, estabelecer o sistema 
socialista básico e explorar com sucesso um novo 
caminho de desenvolvimento adequado às suas 
próprias condições nacionais. A China maravilha 
o mundo com milagres sem precedentes do rápido
desenvolvimento económico e a estabilidade so-

cial de longo prazo. Por um lado, as forças produ-

tivas sociais foram emancipadas e desenvolvidas
bastante. O PIB saltou de mais de 60 biliões de

yuans, nos primeiros tempos da fundação da Re-

pública para 100 triliões de yuans, e o PIB “per
capita” aumentou de mais de 100 yuans para mais
de 70 mil yuans. A economia da China, antes de-

bilitada, tornou-se a segunda maior do mundo. Por
outro lado, em face das grandes mudanças econó-

micas e sociais, o partido dirigiu o país a superar
uma série de riscos e desafios e manter incessante-

mente a estabilidade política e social, alcançando
conquistas grandiosas em revolução, construção e
reforma. A nação chinesa impulsiona-se no pro-

gresso que obteve ao se erguer e enriquecer para
dar o grande salto do fortalecimento do país com
rumo à concretização do sonho chinês da grande

revitalização da nação chinesa.
Criar nova vida para o povo chinês

O PCCh vem do povo, enraíza-se no povo e 
serve ao povo de todo o coração. No último sé-

culo, o partido tem-se empenhado em promover o 
desenvolvimento integral do povo e o progresso 
integral da sociedade, para que o povo possa com-

partilhar os frutos do desenvolvimento. A partir do 
18.º Congresso Nacional do PCCh em particular,
o pensamento do desenvolvimento centrado no
povo, do Secretário-Geral Xi Jinping, foi profun-

damente implementado. Em termos da política, a
população chinesa goza de plena democracia. Os
cidadãos são capazes de participar na vida políti-
ca de maneira ordenada e cuidar de seus próprios
assuntos conforme a lei. Em termos de subsistên-

cia, regista-se a melhoria contínua do padrão de
vida da população. O rendimento disponível per
capita foi dobrado em comparação a 10 anos atrás.
Estabeleceu-se com sucesso no país o maior siste-

ma de segurança social do mundo, cobrindo vários
aspectos como pensões, assistência médica, subsí-
dio básico e habitação. A China também conseguiu
historicamente a vitória total na sua luta contra a
pobreza extrema. Em termos da eco-civilização,
guiada pelo convicção de que águas lúcidas e mon-

tanhas exuberantes são riquezas inestimáveis, a
China persiste na política nacional básica relativa
à poupança de recursos e à protecção ambiental,
para satisfazer as demandas crescentes do povo
por um bom ambiente ecológico. A pesquisa in-

ternacional mostra que, mais de 95% dos chineses

têm manifestado satisfação e apoio ao seu governo
liderado pelo PCCh, ocupando o primeiro lugar
entre os países pesquisados. Os fatos provam que,
o PCCh não frustra as expectativas do povo, sendo
digno da escolha feita pela história.

Delinear novo blueprint da diplomacia

Olhando para a história, não é difícil desco-

brir que o PCCh tem sempre lutado pela causa do 
progresso humano. Como defensor da paz e segu-

rança mundial, o Partido consagrou o princípio de 
persistir no caminho do desenvolvimento pacífico 
na sua constituição partidária e insiste em resol-

ver qualquer disputa ou divergência por meio do 
diálogo e consulta, e opõe-se a qualquer forma 
de terrorismo. Actualmente, a China é o segundo 
maior contribuinte para as operações de manuten-

ção da paz da ONU com o maior envio de forças 
de manutenção da paz entre os membros perma-

nentes do Conselho da Segurança. Como pratican-

te da equidade e justiça internacional, com base 

em valores correctos de justiça e de benefício, o 
PCCh defende sempre que os países, grandes ou 
pequenos, fortes ou menos, ricos ou difíceis, são 
iguais. Com honestidade e empatia, o “círculo 
de amigos” da China está a ampliar-se cada vez 
mais. Como promotor do desenvolvimento co-

mum do mundo, o partido aplica inabalavelmente 
a estratégia de abertura baseada no benefício re-

cíproco e na relação “ganha-ganha”, e impulsio-

na a construção de uma economia mundial aber-

ta. Sendo considerado estabilizador e motor do 
crescimento económico mundial, a contribuição 
anual média da China para a economia mundial 
corresponde a mais de 30%. Também se trata do 

maior parceiro comercial de mais de 120 países e 
territórios. Como companheiro no caminho do de-

senvolvimento dos países em desenvolvimento, o 
PCCh dedica-se a realizar intercâmbios de expe-

riência em governança com partidos políticos de 
todo o mundo, abordar profundamente as questões 
de alívio da pobreza, desenvolvimento económico 
e melhoria do bem-estar do povo e promover coo-

perações relevantes.
O Secretário-Geral Xi Jinping salientou que, 

estando no auge da juventude, o PCCh centenário 
determina a gerar as grandes façanhas ao futuro da 
nação chinesa. Estando num novo ponto de partida 
histórico, o partido cheio de vitalidade e vigor con-

quista sempre sinceros apoios e acompanhamento 

de perto do povo. Em meio às profundas mudanças 
globais que nunca tinham acontecido num século, 
os povos de todo o mundo conectam-se uns com 
os outros e compartilham o mesmo destino. Para 

onde vai a sociedade humana? Diante dessa grande 
questão, o PCCh vai continuar a dirigir a China a 
atender à tendência histórica, promover ativamen-

te a construção de um novo tipo de relações in-

ternacionais, e formar junto com os outros países 
uma comunidade de futuro compartilhado para a 
humanidade, visando trazer mais esperança para o 
mundo e injetar mais confiança e forças no desen-

volvimento comum de todos os países.

*Embaixador da China em Moçambique

25 de Junho, tu 
nasceste salvador !

Trabalho na pastelaria, 
em turnos (1)

Partido Comunista da China: 
centenário no auge da juventude

DIALOGANDO
MOUZINHO DE ALBUQUERQUE

RETALHOS E FARRAPOS
Hélio Nguane

helionguane@gmail.com

ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode partilhar as suas reflexões sobre temas da actualidade política, económica e social. Os originais das 
cartas de opinião não devem ter mais de 150 palavras, podendo ir até 500 quando sejam de análise. A Redacção reserva-se o direito de as condensar. 
Encoraja-se, sobretudo, aos jovens a partilharem as suas reflexões sobre o dia-a-dia das suas comunidades, do país e do mundo, bastando enviar as 
cartas para o endereço cartas@snoticias.co.mz, indicando o nome completo, número do documento de identificação e contacto telefónico. O “Notí-
cias” reserva-se o direito de não publicar opiniões ou análises que choquem com a sua linha editorial.

CARTAS

Ace
ss

e 
t.m

e/
Nov

ojo
rn

al



CIÊNCIA,  AMBIENTE  &  TECNOLOGIA Quinta-feira, 24 de Junho de 202126

JOCAS ACHAR 

FIGURAR na categoria máxi-
ma de conservação interna-
cional, através do combate 
ao comércio ilegal das espé-
cies de flora e fauna, em ris-
co de extinção e/ou raros, é 
o que Moçambique pretende
no fim da implementação do
Programa Promove Biodi-
versidade, que termina em
2024.

O alcance desta ambição  
manifestada há dias pela Mi-
nistra da Terra e Ambiente, 

Ivete Maiibaze, no contexto 
do lançamento do Programa 
Promove Biodiversidade, no 
Parque Nacional de Gilé, na 
Zambézia, passa pelo forta-
lecimento da luta contra o 
tráfico de produtos, em todo 
o país.

Segundo Maibaze, para
que o país seja uma referên-
cia internacional na conser-
vação e comércio de espécies 
da flora e fauna em vias de 
extinção, é crucial a partici-
pação efectiva das comuni-
dades, na gestão dos recur-

sos naturais. 
A ministra considerou as 

organizações da sociedade 
civil pró-ambientalistas e 
as lideranças comunitárias 
locais como parceiros estra-
tégicos para concretizar a 
aposta. “Elas são guardiães 
seculares dos recursos na-
turais, incluindo as áreas de 
conservação que são um fac-
tor importante para o cres-
cimento integrado do distri-
to”, salientou.

Ivete Maibaze frisou que 
uma das áreas com espécies 

MESMO CONTRA VARIANTE DELTA

Vacinas são eficazes em reduzir 
casos graves da Covid-19

OMS reitera a eficácia das vacinas, mesmo com o surgimento de novas variantes

A 
CHEFE do progra-
ma de emergências 
da Organização 
Mundial de Saúde 
(OMS), Maria van 

Kerkhove, afirmou segun-
da-feira que as vacinas dis-
poníveis, até ao momento, 
são eficazes em reduzir casos 
graves da Covid-19, mesmo 
contra a variante Delta.

Ela reafirmou, no en-
tanto, que as duas doses da 
vacina são importantes para 
garantir a protecção com-
pleta e alertou para o surgi-
mento de uma “constelação 
de variantes” no futuro, que 
pode se tornar um problema 
para a imunização, se ela não 
for acelerada.

“A boa notícia é que até 
agora as vacinas funcio-
nam contra a Delta”, disse 
Kerkhove, em conferên-
cia de imprensa. “Mas pode 
haver um momento em que 
surja uma “constelação de 
mutações” e tenha uma 
contra a qual elas percam 
sua potência. É isso que que-
remos evitar o máximo que 
pudermos”.

Kerkhove comentava 

País vai avançar para categoria 
internacional de conservação

Parque Nacional do Gilé

 O GOVERNADOR da Zam-
bézia quer que o Programa 
Promove Biodiversidade não 
seja apenas mais um entre  
tantos que foram criados. 
Pio Matos disse que a popu-
lação da província há muito 
que almeja por programas 
sustentáveis, cuja imple-
mentação gera mudanças 
socioeconómicas e reduza a 
vulnerabilidade das suas co-
munidades. 

Referiu que há muitos 
programas e projectos ini-
cialmente focados no de-
senvolvimento comunitário 
mas no fim da sua execução, 
nota-se que nada mudou na 
vida da população. Para ele, 
não é isto que a população da 
Zambézia quer.

“Queremos programas 
que, quando terminam, as 
comunidades ficam com al-
gum conhecimento, tenham 
actividades de continuidade 
e condições de vida melho-
radas”, disse sublinhando 
que  a população da provín-
cia não pode viver eterna-
mente na  pobreza. 

As áreas de conservação 
bem, como as zonas tam-
pão, devem segundo Matos, 
ser consideradas joias turís-
tica da Zambézia, devido ao 
seu potencial para o turis-

AS comunidades devem sa-
ber a importância da con-
servação dos recursos para 
a sua vida e das futuras 
gerações. Para a directora 
de Programas da Fundação 
para Conservação da Bio-
diversidade (BIOFUND), 
agência implementadora do 
Promove Biodiversidade, 
Alexandra Jorge, a conser-
vação dos recursos permite 
às comunidades ter solos 
mais férteis para agricultu-
ra, água, lenha e produtos 

florestais não madeireiros. 
A BIOFUND vai melho-

rar a gestão dos recursos 
naturais existentes no Par-
que Nacional de Gilé com 
a participação efectiva das 
comunidades, o mesmo 
devendo acontecer com as 
Ilhas Primeiras e Segundas. 
Embora se esteja numa fase 
muito primária, nas duas 
ilhas, a BIOFUND enten-
de que há necessidade de 
montar postos de fiscaliza-
ção e infra-estruturas.

 ECOTURISMO 
CONDICIONA 20% ÀS 
COMUNIDADES 
As comunidades ainda não 

começaram a receber os vinte 
por cento da taxa sobre o de-
senvolvimento do turismo e 
ecoturismo no PNG. O admi-
nistrador Raimundo Matusse 
disse  que a concessão dos 20% 
está a condicionar o desenvol-
vimento da actividade turística.

Explicou que neste mo-
mento o trabalho em curso é a 
publicitação das potenciali-

dades do Parque, quer do nível 
nacional, quer mundial. Se-
gundo referiu, há necessidade 
de investir nas infra-estrutu-
ras de alojamento, estradas e 
translocação de animais. 

No âmbito do Programa 
Promove Biodiversidade, o 
Parque recebeu 2,2 milhões 
de euros para a reposição e in-
cremento da população ani-
mal, reforço da fiscalização, 
e durante a guerra civil o  foi 
vandalizado e parte da fauna 
desaparecida.

de fauna que a ciência pre-
cisa desvendar é o monte 
Mabu, localizado no distri-
to de Lugela, na Zambézia. 
Segundo  explicou, o monte 
Mabu é rico em espécies de 
fauna que não existem em 
muitas partes do mundo e 
todo esforço visando a sua 
conservação será sempre 
bem-vindo.  

Nos últimos dois anos vá-
rios grupos de pesquisado-
res escalaram o monte Mabu 
para estudos, com a finalida-
de de catalogar as espécies 
existentes, tendo encontra-
do também uma vasta gama 
de animais. Vários grupos 
pró-ambientalistas da pro-
víncia da Zambézia tem vin-
do a realizar pequenas cam-
panhas visando a declaração 
do monte Mabu como área 
de conservação. 

No contexto da sustenta-
bilidade ambiental, a minis-
tra disse que o Governo vai 
aumentar o número de acor-
dos de co-gestão de parques 
e reservas com as comunida-
des locais, em parcerias pú-
blico-privadas. Os acordos 
têm por objectivo melhorar 
as condições de vida das co-
munidades e a sua integração 
e  fortalecimento na conser-
vação da biodiversidade. 

Pio Matos: precisamos 
de programas sustentáveis

sobre um estudo publica-
do na revista “The Lancet” 
que apontava uma queda na 
eficácia da vacinação contra 
essa variante identificada 
pela primeira vez na Índia e 

apontada como responsável 
pelo surgimento de novos 
surtos no mundo.

Segundo a especialista, 
ainda que as vacinas apro-
vadas para uso emergencial 

em todo o mundo sejam 
menos eficazes contra a in-
fecção, elas garantem a pro-
tecção de que casos graves 
da doença – que podem le-
var à internamento e morte 

– se desenvolvam.
“A melhor prevenção é

evitar que as pessoas se in-
fectem com o vírus”, disse 
a cientista. “As vacinas são 
incrivelmente poderosas, 

mas temos outras ferramen-
tas de protecção que de-
vem ser usadas no controlo 
da disseminação do vírus”, 
disse.

ESPALHANDO-SE PELO 
MUNDO
Na última sexta-fei-

ra(18) a cientista-chefe da 
OMS, Soumya Swamina-
than, afirmou que a variante 
Delta tem se tornado domi-
nante em todo o mundo por 
conta da sua maior trans-
missibilidade – taxa ou rit-
mo de transmissão.

Além do Reino Unido, 
onde os britânicos confir-
maram a predominância da 
Delta entre as infecções no 
seu território, as autorida-
des de saúde da Alemanha 
e da Rússia acenderam seus 
alertas.

O Instituto Robert Koch, 
referência no combate à Co-
vid-19 na Alemanha, anun-
ciou que 6% dos novos casos 
no país já são da variante 
Delta – mas o número deve 
aumentar rápido.

Na Rússia, a propagação 
da variante Delta em Mosco-

vo fez a capital bater recorde 
diário de infectados no dia 
18, sexta-feira. Com 17.262 
contágios diários, o país está 
no ponto mais elevado de 
transmissão desde 1 de Fe-
vereiro, de acordo com esta-
tísticas do governo.

DETECTADA VARIANTE 
“DELTA PLUS”
A Índia declarou na ter-

ça-feira que detectou uma 
nova variante de interes-
se do coronavírus SARS-
-CoV-2 designada “Delta
plus” e referiu que já foram
identificados cerca de 20
casos no país.

O investigador João 
Paulo Gomes confirmou 
ao jornal português Públi-
co que esta é a mesma que 
ficou conhecida em Por-
tugal como “mutação ne-
palesa”, na altura em que 
o Reino Unido a usou como
justificação para retirar
Portugal da “lista verde”,
e adiantou que “não está a
ter disseminação relevante
nem no Reino Unido nem
em Portugal”.

Das últimas amostras 

sequenciadas pelo Institito 
de Saúde português, INSA, 
“apenas 3% tinham essa 
mutação adicional”.

Uma variante é resul-
tado de modificações ge-
néticas que o vírus sofre 
durante seu processo de 
replicação. Um único vírus 
pode ter inúmeras varian-
tes. Quanto mais circula 
(transmitido de uma pes-
soa para outra), mais ele 
faz replicações – e maior 
é a probabilidade de ocor-
rência de modificações no 
seu material genético.

Isso não significa que 
as vacinas disponíveis não 
protejam contra esta va-
riação do SARS-CoV-2. No 
Reino Unido, onde ela já é 
dominante, o Ministério da 
Saúde assegurou que as do-
ses aplicadas conferem pro-
tecção às infecções.

“É importante que as 
pessoas recebam ambas as 
doses da vacina contra a 
Covid-19, porque dados nos 
mostram que ela pode pro-
teger efectivamente contra 
a variante Delta”, disse o 
ministro Matt Hancock.

mo baseado na natureza e o 
ecoturismo que possa captar 
receitas para o Estado e os 
20%  para as comunidades 
locais. 

A Secretária de Estado, 
Judith Mussácula, afirmou 
que o Parque Nacional de 
Gilé, as Ilhas Primeiras e Se-
gundas bem como o monte 
Mabu constituem um inte-
ressante triângulo turístico 
da Zambézia, por isso, con-

vidou os investidores nacio-
nais e estrangeiros a explo-
rarem os recursos naturais 
de forma sustentável e pro-
moverem o desenvolvimen-
to socioeconómico. 

Mussácula entende que 
as áreas de conservação de-
vem estar abertas aos estu-
dos científicos afim de criar 
condições para uma melhor 
exploração do património 
ambiental e cultural. 

QUEREMOS 
RESULTADOS 
TANGÍVEIS 
As lideranças comu-

nitárias locais querem re-
sultados tangíveis durante 
a implementação do Pro-
grama Promove Biodiver-
sidade. Entrevistado pelo 
“Notícias” na sede admi-
nistrativa do Parque Nacio-
nal de Gilé, Artur Passar, 
líder comunitário, afirmou 
que as populações tudo 
têm feito para proteger os 
recursos da delapidação, 
mas a pobreza e vulnerabi-
lidade continuam a impor-
-se. Pediu que se faça o re-
povoamento de animais e
promoção do turismo para
que as comunidades locais
possam ter benefícios e
melhorem as suas condi-
ções de vida.

Já o régulo Mucuna, 
referiu que os recursos 
naturais devem resolver 
problemas locais onde a 
sua exploração tem lugar. 
Segundo disse, na área de 
conservação é proibido ex-
trair  recursos, mas na zona 
tampão podem ser desen-
volvidas actividades como 
turismo, agricultura de 
conservação e produção de 
carvão vegetal, sem poluir 
o meio ambiente.

Alexandra Jorge: a importância 
dos recursos para as comunidades

Alexandra Jorge, directora da Biofound

Pio Matos, governador da Zambézia
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RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

27Quinta-feira, 24 de Junho de 2021

NA OBRA “A FREQUÊNCIA DO SILÊNCIO” “LITURGIA DO SILÊNCIO”

24 de Junho de 2021

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Águas passadas não movem moinhos”

- PROVERBIO POPULAR

LUA CHEIA - É hoje, às 20.50horas

00:20- FLASH CULTURAL

01:05- O SENTIDO DAS PALAVRAS

01:30- SOLIDARIEDADE MOÇAM-
BIQUE

02:00- IZI JAZZ (REPETIÇÃO)

04:10- CONVERSAS DE CASA

04:55- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:05- VIAGEM TRIUNFAL DE SAMO-
RA MACHEL

08:15- O NOSSO PORTUGUÊS

08:30- MINUTO DO CONSUMIDOR

08:45- PETRÓLEO E GÁS DE A A Z

09:10- CELEBRAÇÕES DOS 60 ANOS 
DO DISTRITO IBO/CABO 
DELGADO

11:10- RADIO ESCOLA/ ENSINO PRI-
MARIO

11:30- PARABENS A VOCÊ

12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO 
JORNAL DA TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- ENTREVISTA 60 ANOS DA 
FRELIMO

13:30- INFORMATIVO CORONAVIRUS

14:30- RÁDIO NOVELA “OURO NE-
GRO”

14:45- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

15:10- CONSULTORIO MEDICO

16:10- SEGURANÇA RODOVIARIA

17:30- RADIO ESCOLA/ ENSINO SE-
CUNDÁRIO

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLOGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- INFORMATIVO CORONAVIRUS

20:30- ECONOMIA E DESENVOLVI-
MENTO

21:10- ÚLTIMO TEMPO

22:10- GENTE DA NOSSA TERRA

23:20 -VIAGEM TRIUNFAL DE SAMO-
RA MACHEL

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

PREIA-MAR – Às 03.55 e às 16.18 
horas, com 3.37 e 3.25 metros, respec-
tivamente

BAIXA-MAR – À 10.06 e às 22.34 
horas, com 0.69 e 0.63 metros, respec-
tivamente     

INHAMBANE

28/18

VILANKULO

26/16

TETE

30/18

QUELIMANE

28/18

NAMPULA

26/19

PEMBA

27/21
LICHINGA

25/09

BEIRA

26/17

XAI-XAI

28/16

CHIMOIO

26/12

MAPUTO

27/14

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40 HINO NACIONAL

05:45 GINÁSTICA:  HIT 

06:00 BOM DIA MOÇAM-
BIQUE DIRECTO

08:00  SEMINÁRIO CIENTÍFICO 
SOBRE COVID-19 
DESENHOS ANIMADOS: 
CHAVES - “A CASA DA 
BRUXA” DIRECTO

11:00 NOTÍCIAS 

11:05 TUDO ÀS 10 DIRECTO 
– 1ª PARTE

12:00 NOTÍCIAS 

12:05 TUDO ÀS 10 DIRECTO 
– 2ª PARTE

13:00 JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14:00 ENCANTOS DE NAMPU-
LA REPETIÇÃO

15:00 NOTÍCIAS 

15:05 TELESCOLA: ENSI-
NO SECUNDÁRIO - 
MATEMÁTICA
DIRECTO

15:45 PREVISÃO DO JOGO 
DIRECTO

16:00 EURO 2020: DINAMAR-
CA VS BELGICA 
DIRECTO

18:00 PRIMEIRA PÁGINA 
DIRECTO

19:00 JORNAL DE DESPORTO  
DIRECTO

19:50 PUB 

20:00 TELEJORNAL DIRECTO

21:15 QUINTA À NOITE 

DIRECTO

22:15 FILME NACIONAL: A 

PONTE

23:30 ANTENA DO SOLDADO   

REPETIÇÃO

00:00 JORNAL DE DESPORTO  

REPETIÇÃO

01:00 PRIMEIRA PÁGINA 

REPETIÇÃO

02:00 JUNTOS À TARDE 

REPETIÇÃO

03:00 TUDO ÀS 10 

REPETIÇÃO

04:50 QUINTA À NOITE 

REPETIÇÃO

05:40 HINO NACIONAL

05:45 GINÁSTICA: YOGA 

06:00 BOM DIA MOÇAM-

BIQUE DIRECTO

05:45 GINÁSTICA:  ZUMBA 

06:00 BOM DIA MOÇAM-

BIQUE DIRECTO

O 
GOVERNADOR da 
província de Maputo, 
Júlio Parruque, asse-
gurou que vai mobi-
lizar apoios junto dos 

parceiros para apoiarem os es-
forços de construção do cam-
pus universitário do Instituto 
Superior de Artes e Cultura 
(ISARC).

A promessa foi feita du-
rante a visita que o governante 
efectuou há dias àquela insti-
tuição de Ensino Superior, lo-
calizada no bairro da Liberda-
de, Município da Matola.

Na ocasião, Júlio Parruque 
fez saber que um dos desejos 
do Executivo que dirige é ver 
materializado o sonho de cons-
trução daquela infra-estrutura, 
o que a acontecer, deverá ser
efectuado na província de Ma-
puto.

E para a concretização des-
ta vontade, o governador indi-
cou que o Conselho Executivo 
Provincial de Maputo traba-
lhará na indicação de uma área 
adequada onde será construído 
o campus universitário.

“Queremos continuar a
hospedar esta instituição aqui 
na nossa província. Portanto, 
a nossa colaboração será no 
sentido de identificar a melhor 
área para o efeito assim como 
persuadir os nossos parceiros 
locais, nacionais e estrangeiros 
a olharem para o ISARC”, disse 
Parruque, realçando a sua pre-
tensão em trabalhar com esta 
escola de forma mais fluída.  

Após visitar as instalações, 
onde circulou por toda a ex-
tensão da instituição, tendo se 
inteirado do seu funcionamen-
to e ficado a saber sobre os de-

O UNIVERSO materno e a crí-
tica social por meio de poemas 
curtos e metafóricos são duas 
das características de livro “A 
Frequência do Silêncio”, de 
Alex Dau, primeiro livro de 
poesia de um autor experi-
mentado em diferentes géne-
ros da narrativa. 

A publicação, recente-
mente lançada na cidade de 
Maputo, foi escrita em me-
mória de Anchura Dauto La-
cumane Narcy, mãe do escri-
tor. Ela perdeu a vida em 2012, 
ano do lançamento do infan-
to-juvenil “Heróis de Palmo 
e Meio”, o segundo livro do 
filho.

A mãe de Alex Dau era na-
tural da província de Inham-
bane e por via das circunstân-
cias rumou para a cidade de 
Quelimane, Zambézia, terra 
natal do autor. O lugar é bas-
tante celebrado no livro chan-
celado pela Oleba Editores, a 
título de exemplo, nos poemas 
“Zalala Desta Ala”, “Nicoada-
la” e “Nhambaro”.

Enquanto “Zalala” é co-
nhecida por, dentre outros 
motivos, acolher um dos 
maiores festivais do país que se 
realiza na praia com o mesmo 
nome desde 2008, “Nhamba-
ro” faz referência a uma dança 
tradicional da Zambézia. 

Segundo o poeta Japone 
Arijuane, que apresentou a 
obra no Centro Cultural Mo-
çambicano-Alemão (CCMA), 
“A Frequência do Silêncio” é 
uma “exaltação de lugares e 
das suas coisas” de um poeta 
consciente do seu papel en-
quanto artista e produtor da 
memória colectiva.

O autor defende que a 

O LIVRO de poesia “Liturgia do Silêncio”, que marca a estreia do 
autor moçambicano Salvador Muchidão, apresenta ao leitor versos de 
combate a males que enfermam a sociedade moçambicana.

Esta “batalha” é mais explícita quando o assunto é o sofrimento 
causado pelo terrorismo na província de Cabo Delgado e os ataques ar-
mados da Junta Militar da Renamo, na região centro do país. 

O título da obra, lançada recentemente pela Oleba Editores, na ci-
dade de Quelimane, Zambézia, terra natal do autor (1994), é o mesmo 
de um dos principais poemas da colecção, composta por 67 textos. 

O livro versa sobre o amor, saudade, nostalgia, dor, revolta, re-
ligião, entre outros temas baseados no seu quotidiano e experiência 
enquanto autor e inicia com um debate constante em volta da vida e 
morte como quisesse imortalizar-se através dos versos. Deste modo, 
evoca o amor e a religião como se vê quando escreve “De Cristo e res-
surreição”. 

Faz a alternância entre poemas curtos e longos e procura por uma 
definição concreta para o amor num exercício em que “reinventa” as 
palavras e cria, diga-se, a sua própria semântica, como se percebe em 
palavras como “dorlândia”. Os textos são caracterizados por muita 
nostalgia, parecendo que alguém o tem revelado que o amor é uma 
mentira, ainda que continue a acreditar na pureza deste sentimento.

Muchidão procura igualmente dar vida a uma terra só de dor que 
não é apenas Moçambique apesar de ser a terra que o viu nascer, o cen-
tro de todas as atenções. O poeta, nos seus textos, é um cidadão do 
mundo e, por isso, a sua escrita deve ser universalista. É daí que não 
se prende a apenas um contexto como é demonstrado ao recorrer à 
língua inglesa.  “Liturgia do Silêncio” é também uma obra de tributos 
aos seus mestres, dos quais Marcelino dos Santos (1929-2020) e o poeta 
português Fernando Pessoa (1888-1935), este último um dos maiores 
cultores da poesia de todos os tempos.

É ao autor e político Marcelino dos Santos que, entretanto, presta 
a maior homenagem e até toma emprestado o famoso título “É Preci-
so Plantar, Mamã”, retirado do “Canto de Amor Natural”, único livro 
de poesias de Kalungano, como também era conhecido no mundo das 
artes, publicado duas vezes pela Associação dos Escritores Moçambi-
canos (AEMO).

Ao escrever que “é preciso plantar Marcelino/Na rotunda mais 
próxima do Aeroporto”, Salvador Muchidão aparece como quem re-
clama uma praça ao veterano da luta de libertação e herói nacional.

É curiosamente a partir deste momento que o leitor passa a con-
templar versos aproximados à poesia de combate e com a “Liturgia do 
Silêncio” se descreve e compara a um pastor que prega um sermão sem 
abrir a boca, conforme se lê em versos como “Meu Deus, aquele ho-
mem era eu”.

É igualmente deste modo que toca em assuntos que mexem com 
a sensibilidade dos moçambicanos como os ataques armados contra 
civis protagonizados pela a auto-proclamada Junta Militar da Renamo, 
e o terrorismo em Cabo Delgado, um conflito que já resultou em várias 
mortes e milhares de deslocados.

Muchidão, que considera que “a poesia é para ser vivida antes da 
escrita”, faz parábolas para dar corpo a poemas em “jeito de solidarie-
dade às mamanas de Cabo Delgado”.

INSTITUTO SUPERIOR DE ARTES E CULTURA

Governo de Maputo promete
apoiar construção do campus

safios existentes, o governante 
disse ter ficado sensibilizado 
com o trabalho ali desenvol-
vido e animado com a força 
equipa que procura melhorar 
os seus procedimentos de ac-
tuação.

O facto de ser uma equipa 
profissional, preenchida qua-
se na totalidade por jovens, 
tanto no campo da docência, 
como a nível da administração 
e gestão, animou ainda mais 
Júlio Parruque, que prometeu 
trabalhar com os seus parcei-
ros, nacionais e estrangeiros, 
para que, de perto, possam dar 
apoios de que o ISARC precisa. 

“Iremos ajudar a abrir os 
vários horizontes dos vários 
parceiros para apoiarem o 
ISARC. Como Conselho Execu-
tivo Provincial de Maputo te-
mos um memorando assinado 
com esta instituição e que está 
a ser operacionalizado. E na 
nossa visita ficamos impressio-
nados com o ambiente que en-
contramos aqui, pois notamos 
que a semente lançada já está 
a dar frutos porque a formação 
está a ocorrer, contemplando 
estudantes de todo o país, in-
cluindo no internato”, disse, 
mostrando-se lisonjeado com 
o facto de haver muitos jovens

interessados nos cursos que são 
ali ministrados. 

Esse facto sinaliza, na óp-
tica do governador de Maputo, 
a importância desta instituição 
na sociedade, bem como o seu 
valor na escala da formação de 
quadros para servirem o país.

Um dos aspectos salienta-
dos pelo governante tem que 
ver com a capacidade de in-
tervenção artístico-histórico 
turístico-cultural desta insti-
tuição.

“Tendo a sorte de hospedar 
o ISARC, queremos que a nos-
sa província sinta os benefícios
disso. Queremos tirar melhor

partido do facto de termos a 
instituição na nossa província, 
fazendo com que a produção 
artística e cultural contribua 
de forma mais decisiva para a 
economia local”, sublinhou 
Parruque.

Neste sentido, uma das in-
tenções do Governo de Maputo 
é ver esta instituição de Ensino 
Superior a apoiar a pesquisa 
e sistematização de informa-
ção sobre a história das artes e 
cultura desta província, bem 
como a divulgar as manifesta-
ções artístico-culturais exis-
tentes. 

“Somos uma província 

cultural e onde as artes e cul-
tura se unem para tirar melhor 
proveito com maior proveito 
para as comunidades. Quere-
mos, por isso, ver a ciência ao 
serviço da pesquisa, registo e 
divulgação das nossas mani-
festações artístico-culturais e 
turísticas”, anotou, desafian-
do o ISARC a continuar a for-
mar quadros para todo o país, 
como forma de continuar a 
construir um Moçambique 
cada vez mais unido nessa sua 
forma heterogénea. 

Por seu turno, Filimo-
ne Meigos, director-geral do 
Instituto, assumiu o com-
promisso de não só cumprir o 
memorando, como também 
trabalhar para a promover a 
extensão universitária, bem 
como a dinamizar o ensino e 
a pesquisa ao nível desta pro-
víncia. 

E uma das formas que a sua 
instituição tem para mostrar 
o impacto na sociedade será
encontrar formas de colorir a
província com obras de arte
nas praças, pintando murais
ou mesmo criando praças não
somente na cidade da Matola,
como também nos distritos,
conforme desafiou-os o go-
vernador Júlio Parruque.

Filimone Meigos acolheu 
de bom grado o compromis-
so do governante de apoiar 
o ISARC na mobilização de
parceiros para a construção
do campus universitário. Até
porque, segundo disse, uma
instituição do Ensino Superior
é também avaliada em função
da sua capacidade de criar in-
fra-estruturas adequadas para
o seu funcionamento.

Do infinito universo 
materno à crítica social

Governador Júlio Parruque aprecia obra de arte no recinto do ISARC

poesia de Alex Dau apresen-
ta marcas do seu conterrâneo 
Armando Artur e do porta-
-mor José Craveirinha. “En-
contramos o silêncio como
ausência de todos os gritos si-
lenciados”, comentou.

Neste diapasão, indica Ari-
juane, o leitor é confrontado 
por uma poesia extremamente 
social e militante, escrita por 
um poeta engajado na causa 
de despertar as pessoas sobre 
o que é ou não politicamente
correcto. 

Na sua opinião, o escritor 
se apresenta como um sujeito 
poético desiludido com o es-
tado das coisas na sociedade 
moçambicana, mostrando-se 
preocupado em “edificar a or-
dem inclusiva” ao denunciar 
fenómenos como a má gover-
nação, guerra e passividade 
humana.

“A Frequência do Silêncio” 
é um título emprestado de um 
poema que compõe a colec-
ção que surge depois de cinco 
obras lançadas entre 2009 e 
2019, entre as quais “Reclu-
sos do Tempo”, “Os Meninos 
a bola e o macaquinho” e “O 
Galo Que Não Cantou”. 

Apesar de ser o seu primei-
ro livro de poesia, o escritor 
tem poemas espalhados em 
diversas antologias e na im-
prensa como “Notícias”, “Do-
mingo”, “Savana”, “Zambe-
ze” e revista “Tempo”.   

“Estava a preparar-me”, 
explicou Alex Dau em decla-
rações ao jornal “Notícias”, 
considerando que a poesia é 
complexa e “por ser abstracta 
não nos dá muito espaço para 
expor o nosso pensamento”.

Esta preparação, refere, 
pode ser igualmente explicada 

com o facto de “A Frequência 
do Silêncio” estar pronta des-
de 2017, isto antes da publica-
ção de “Habitantes do Inós-
pito”. Adianta ainda que este 
adiamento não se deve apenas 
ao minucioso trabalho com o 
verso, mas a questões ligadas 
ao patrocínio.   

De acordo com o autor, 
o livro, prefaciado pelo pro-
fessor e critico de literatura
Aurélio Cuna, “ressuscitou”
durante o isolamento imposto
pela pandemia do novo coro-
navírus e, neste tempo de es-
pera, a colecção beneficiou de
múltiplas análises de pessoas
próximas ao escritor, como é o
caso da autora e artista plásti-
ca Lica Sebastião, que assina o
resumo da contracapa. 

A capa da publicação este-
ve a cargo de Ruben Zacarias, 
um artista jovem da Zambézia. 

Poesia de combate
contra males sociais
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CARLOTA GUEVO
(1º MÊS DE ETERNA SAUDADE)

Mãe partiste para o Pai Celestial. Os nossos 
corações não se conformam, mas a Glória de 
Deus nos consola. Nossa maior honra será se-
guir os seus ensinamentos. Seu esposo Gabriel Manjate, filhos 
Judite, Gabriela, Aníbal, Telma, Reginaldo, Miguel, Celso e An-
selmo, netos, bisnetos e demais familiares informam que no dia 
25/6/2021, irão rezar missa na Igreja Nossa Senhora do Amparo, 
às 7.00 horas, e deposição de flores na sua campa no Cemitério 
da Texlom, no sábado, dia 26/6/2021, às 8.00 horas.

6802

ARSÉNIO DE CASTRO
(1982-2020)

(MISSA DO 6º MÊS)

Deus precisou de si mais do que nós! Des-
canse em paz, esposo, pai, filho, irmão, tio e 
sobrinho, rezaremos missa em sua memória no dia 26/6/2021, 
na Igreja Nossa Senhora das Victórias, em Maputo, Sé Cate-
dral de Nampula e Nacala, no dia 27/6/2021, e deposição de 
flores na sua última morada no Cemitério de Michafutene, às 
7.00 horas.

6803

JULIETA MANJATE
FALCEU

O Conselho de Administração, Comité Sindical 
e trabalhadores em geral da Empresa Moçam-
bicana de Seguros, SA cumprem com profundo 
pesar o dever de participar o falecimento da Srª JULIETA MAN-
JATE, mãe do colega, Sr. António Maxaieie Júnior, ocorrido no 
dia 19/6/2021, em sua residência, cujo funeral se realizou no dia 
22/6/2021, no Cemitério da Texlom, às 10.30 horas, antecedido 
de missa de corpo presente na sua residência, às 9.00 horas. 
À família enlutada, apresentam as mais sentidas condolências.

6847

PUBLICIDADE

OCTÁVIO STAMBUL 
MARCELINO DOS 
SANTOS ANICA

FALECEU

A Direcção Geral da Distribuidora Nacional de Açúcar 
e todos colaboradores comunicam com profunda dor 
e consternação o falecimento do Sr. OCTÁVIO STAM-
BUL MARCELINO DOS SANTOS ANICA, colaborador 
desta empresa, ocorrido no dia 21/6/2021, vítima de 
doença, cujo funeral se realizou no dia 22/6/2021. À 
sua esposa Aida Pedro, filha Paula Marcela Anica, 
pais e irmãos, as mais sentidas condolências. Des-
canse em paz.

6842

MARIA DA GRAÇA 
FRANCISCO BÉLICO 

DE VELASCO SANTOS
FALECEU

Comunicamos a todos amigos com profunda dor e 
tristeza o falecimento no passado dia 17/6/2021, de 
MARIA DA GRAÇA FRANCISCO BÉLICO DE VELAS-
CO SANTOS, nossa querida mãe, avó e sogra, cuja 
presença amorosa de luz e coragem permanece in-
tacta e perfeita nos seus corações. A missa do 7º 

dia será celebrada no dia 24/6/2021, às 18.00 

horas, na Igreja de Stº António da Polana. 
6830

PASCOAL DA 
GLÓRIA MIRANDA

FALECEU

Sua madrinha Rosa Jossias, pri-
mos Simões, Alexandrina, Olga, 
Nataniel, Virgínia, José, Natércia, César, Sandra, 
Reginalda, Ilídio e toda família Fafetine manifestam 
a sua homenagem ao querido e carinhoso afilhado 
e primo PASCOAL DA GLÓRIA MIRANDA, falecido 
no dia 20/6/2021, vítima de doença. À afilhada Fer-
nanda e primos Nilza, Marinela, Nuno, Vânia e toda 
a família Miranda, endereçam um grande abraço de 
conforto e alento. Paz à sua alma.

6846

ANGELINA CÂNDIDO 
SHEA NCHUMALI

FALECEU

Com profundo pesar, as soció-
logas e amigas: Anath, Stella, Joyce, Josefina, 
Enia, Paula, Denise, Domaldina, Vanessa, Kátia e 
Kelly comunicam o falecimento da Srª ANGELINA 
CÂNDIDO NCHUMALI, mãe da querida amiga Hila 
Nchumali, ocorrido em Maputo, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza na Beira, hoje, dia 24/6/2021. 
Neste momento de dor, juntam-se à família enlutada 
e rogam a Deus que conceda paz à sua alma.

6229

AMÉRICO ANTÓNIO FORTUNA
FALECEU

A Equipa da Retalho e do B2B da Puma Energy Moçambique comunicam 
com profunda dor e consternação o falecimento do Sr. AMÉRICO ANTÓ-
NIO FORTUNA, pai do colega Emmanuel Muioi, ocorrido no sábado, dia 
19/6/2021, cujas cerimónias fúnebres se realizam hoje, dia 24/6/2021, no 
Cemitério de Michafutene, às 12.30 horas, antecedidas de velório na Igreja 
Santo António da Polana, às 10.00 horas. Paz à sua alma.

6822

ARMANDO JÚLIO
CHAILE 

MATSIMBE

(1º ano de eterna saudade)

Sua esposa Márcia Paúnde, filhos Júlio Júnior e 
Nádia Júlio, nora Mariana, netos e família Chaile 
Matsimbe no geral cumprem o doloroso dever 
de comunicar que, por ocasião da passagem do 
1° ano do desaparecimento físico do seu ente 
querido ARMANDO JÚLIO, se realiza a deposi-
ção de flores às 8.00 horas, do dia 26/6/2021, no 
cemitério familiar, na província de Inhambane, 
distrito de Homoíne, localidade de Mafuiane, 
sua terra natal. Paz à sua alma.

6235

MARIA ISABEL 
JORNAL

FALECEU

O Conselho de Administração 
do Notícias, SA, Comités Sindicais locais 
e trabalhadores em geral comunicam o de-
saparecimento físico da Srª MARIA ISABEL 
JORNAL, mãe do trabalhador Hélio B. da 
Cruz Filimone, ocorrido no dia 21/6/2021, 
cujo funeral se realizou no dia 22/6/2021, no 
cemitério familiar em Cumbane, na província 
de Inhambane. À família enlutada, apresentam 
as mais sentidas condolências.

ANGELINA CÂNDIDO SHEA 
NCHUMALI

FALECEU

João Jeque e Latifa Jeque, amigos e camaradas com profunda 
mágoa e consternação tomaram conhecimento do falecimento 
da Srª ANGELINA CÂNDIDO SHEA NCHUMALI, vítima de doença, cujas cerimónias 
fúnebres se realizam hoje, dia 24/6/2021, na cidade da Beira. À família enlutada, 
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

6232

ANGELINA CÂNDIDO SHEA 
NCHUMALI

FALECEU

Com profundo pesar, os afilhados Mércio Sitoe, Inácia Sumbana, 
Leonardo Simbine e Stella Simbine comunicam o falecimento 
da Srª ANGELINA CÂNDIDO SHEA NCHUMALI, mãe da sua querida madrinha Hila 
Nchumali, ocorrido no dia 21/6/2021, vítima de doença. Neste momento de dor, 
juntam-se à família enlutada e rogam a Deus que lhe conceda paz à sua alma.

6234

NATÁLIA DA COSTA DIMANDE
FALECEU

Seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos e demais 
familiares comunicam o falecimento do seu ente que-
rido NATÁLIA DA COSTA DIMANDE, ocorrido no dia 
22/6/2021, cujo funeral se realiza hoje, dia 24/6/2021, às 10.00 horas, 
no Cemitério de Michafutene, antecedido de velório nas Mahotas, 
às 8.00 horas. Paz à sua alma.

6832

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORETermos e condições aplicavéis

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES
EM TODAS AS PROVÍNCIAS
IMPRIMIMOS TODO MATERIAL GRÁFICO

SOMOS A MAIOR
        E MAIS MODERNA

GRÁFICA DO PAÍS

RUA DE SOFALA NO 437 - MATOLA “F”
+ 258 84 9104309
+ 258 84 7625486
Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz
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PRECISA-SE

LOJAS, armazéns, apartamentos, flats, 
hotéis, moradias, geminadas, proprieda-
des, escritórios, ruínas, restaurantes, 
tabacarias, vivendas e lodges, precisa-
-se, visitas e contacto: 84-8121492 ou
84-8383889.

6719

VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

FLAT única R/C, t. 3, c/anexo, 2wc, 
garagem fechada, prédio pequeno, 
localizada no Bairro Polana-Cimento, 
próximo do Instituto Comercial de Ma-
puto, vende-se por 13 500 000,00MT, 
negociáveis. Para mais detalhes, con-
tacto: 86/84/82-4189220.

6660

ESPAÇO com muro de 20x50, docu-
mentos em dia, em Marracuene, boa 
localização, vende-se por 750 000 mil 
MT, negociáveis. Contacto: 82-6421191 
ou 84-8474370.

6698

MORADIAS novas e modernas, num 
condomínio fechado, construção de alta 
qualidade, em Tchumene, tipo 3, suite, 
cozinha moderna, vende-se por 7 000 
000,00MT; moradias geminadas, com 3 
suites por 17 000 000,00MT, no Triunfo; 
apartamento tipo 3, com vista para o 
mar por 27 000 000,00MT, na F. Engels. 
Contacto: 82-4795100, 84-4592235 ou 
84-4075915.

6715

APARTAMENTO tipo 3, suite espaçosa, 
com sala ampla, cozinha, estaciona-
mento e jardim, num prédio pequeno, 
na Avenida Julius Nyerere, próximo à 
esquadra por 17 000 000,00MT; flat tipo 
1, num prédio pequeno, com garagem, 
no B. Central, detrás da Interfranca, 
num 2º andar. Contacto: 84-8383889 
ou 82-8121492.

6719

MORADIA tipo 8, independente, de 3 
pisos, 5 suites, 2 salas, cozinha espa-
çosa, anexos, jardim e para 8 carros, no 
Bairro Sommerschield, Escola Italiana, 
vende-se por 850 000USD, moradia 
independente, tipo 5, espaçosa, com 
piscina e jardim, no B. Polana, próximo à 
Escola Josina Machel por 750 000USD. 
Contacto: 84-8383889 ou 82-8121492.

6719

APARTAMENTO espaçoso, tipo 3, 
com 3wc, anexo para empregado, num 
9º andar, no Bairro da Polana, Revista 
Tempo, vende-se por 7 500 000,00MT; 
apartamento tipo 2, espaçoso, com 
2wc, e 2 estacionamentos, no Bairro da 
Polana, próximo à Vila das Mangas por 
8 000 000,00MT, visitas a qualquer hora. 
Contacto: 84-8383889 ou 82-8121492.

6719

FLAT única, num R/C, tipo 3, com anexo 
e quintal, num prédio pequeno, locali-
zado no Bairro da Polana Cimento “A”, 
próximo do Hotel Terminus, vende-se 
por 14 000 000,00MT, negociáveis. Para 
mais detalhes, contacte: 84-4936725 ou 
84-6286156.

6848

ARRENDA-SE

FLAT única tipo 3, prédio pequeno, 3º 
andar, climatizada, localizada no Bairro 
Polana, próximo do Comité Olímpico, 
arrenda-se por 50 000,00MT. Contacto: 
86/84/82-4189220.

6660

FLAT tipo 3, no Bairro do Alto Maé, 
prédio pequeno, num 3º andar, com 4 
varandas, vista para a ponte Maputo-
-KaTembe, no cruzamento das avenidas 
24 de Julho e Albert Lithuli, em frente
ao edifício majestático do Aga Khan,
arrenda-se. Contacto: 84-6609088.

6771

FLAT tipo 3, no Alto Maé, Prédio Star 
Times, num 4º andar, com 3 varandas, 
2wc, parqueamento para 1 viatura, num 
prédio com segurança 24 horas, termo-
-acumulador e guarda-fatos, arrenda-se 
por 30 000,00MT, sem intermediários.
Contacto: 84-6463198.

6792

VENDE-SE

APARTAMENTO localizado no Bairro 
da Polana, na Av. Julius Nyerere, tipo 
3, 3wc, suite, com vista para o mar, 2 
elevadores, parque de estacionamen-
to, vende-se por 13 500 000,00MT. 
Contacto: 84-7756391, 82-9676760 ou 
87-9676760.

6807

2 (DOIS) APARELHOS de ar-condi-
cionados cacete, da marca Carrier e 
Samsung, vende-se por 50 000,00MT, 
negociáveis, com 48 000BTU, em es-
tado novo. Estão localizados na baixa 
da cidade de Maputo. Contacto: 82-
8785650 ou 84-6988536.

6711

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSENHO EXECUTIVO PROVINCIAL DE NAMPULA
DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E TURISMO

(Unidade Gestora Executora Das Aquisições)

ADENDA DO CONCURSO Nº43D00641/DPCULTUR/REA/2021 

A Direcção Provincial da Cultura e Turismo de Nampula, tendo constatado erros na publicação do anúncio n°43D00641/DPCULTUR/REA/2021, publi-
cado neste Jornal, na edição 31326 da quarta-feira, dia 16 de Junho de 2021, os corrige, ficando com o seguinte teor:

1. A Direcção Provincial da Cultura e Turismo de Nampula, convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresen-
tarem propostas fechadas para o concurso discriminado na tabela a baixo:

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquiri-los na UGEA da Direcção Provincial
da Cultura e Turismo, sita na Av.25 de Setembro, pela importância não reembolsável de 1.500.00MT (mil e quinhentos meticais).

N°  ordem Modalidade de contratação e 
respectiva referencia Objecto de concurso Concorrentes 

elegíveis

Data e hora de 
entrega de docu-
mento de qualifi-
cação e propostas

Data e hora de abertura 
de documentos de quali-

ficação e propostas
Validade das 

propostas

Garantia provisória

Valor Validade

01 Concurso Público N° 
01/2021/43D000761/DPCUL-
TUR/UGEA

Construção de um monu-
mento memorial sobre a 
batalha de Mugenga

Que reúnam con-
dições de elegibi-
lidade

16/06/2021

Ate 09/07/2021

às 9:00 horas

09/07/2021

às 9:20 horas

90

Dias

Não exigido

3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias calendário.

4. Os concursos serão regidos pelo regulamento de contratação de empreitada de obras públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços ao Es-
tado, aprovado pelo Decreto n°5/2016 de 8 de Março.

229

VENDE-SE
CARO INVESTIDOR… Invista no lugar certo! 

Na cidade de Chimoio, Estrada Nacional nº 6, correrdor 
da Beira, vende-se:
1. Instalações compostas por um escritório de 80m², ve-

dadas, num talhão com 1.700m²;

2. Instalações compostas por 1 armazém e um escritório, 
com 1.40m², vedadas, num talhão com 4.800m².
Contacto: 82-7127390 ou 84-7061768.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO

Faz-se público que Elisa 
Francisco Tembe, natural 
e residente na Cidade da 
Maputo, no Bairro George 
Dimitrov, quarteirão 36, casa 
nº 12, requereu autorização 
para mudança do seu nome, 
para passar a usar o nome 
completo de Júlia Francisco 
Tembe.

Nos termos do nº 1, artigo 
360º do Código do Registo 
Civil, são convidados todos 
os interessados para no 
prazo de trinta dias, a contar 
da data da publicação do 
presente anúncio, deduzirem 
por escrito, a oposição que 
tiverem direito de fazer.

Maputo, aos 6 de Maio de 2021
A Directora Nacional Adjunta

Fátima J. Achá Baronet
(Conservadora e Notária 

Superior)
6823

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de quinze de 
Fevereiro do ano dois mil e dezassete, lavrada de folhas noventa e oito a 
folhas noventa e nove, do livro de notas para escrituras diversas número 
“A” traço vinte e sete, a cargo da Conservadora Notária Técnica, LAURA 
PINTO DA ROCHA, do referido Cartório, se acha lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros na qual, sua irmã Elisa Pereira Viraneque, 
solteira, maior, natural de Naipa-Mecubúri, foi declarada única e 
universal herdeira de José Pereira, com última residência em Nampula.

Que até à data da sua morte não deixou testamento nem qualquer outra 
disposição da última vontade.
Está conforme

Cartório Notarial de Nampula, aos vinte e sete de Fevereiro do ano dois 
mil e dezassete

A Conservadora Notária Técnica
172

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MAPUTO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Ajuste Directo

CONCURSO Nº 01/FEDPM/AD/2021

FORNECIMENTO DE UMA VIATURA DE CAMPO CABINE DUPLA 4×4

Nos termos da Alínea d) do n.º 3 do Artigo 33, conjugado com o n.º 2 

do Artigo 64, ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada 

de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 

ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 05/2016, de 08 de Março, 

comunica-se a adjudicação do procedimento por ajuste directo à 

empresa Entreposto Auto, SA, pelo Preço total de 3.997.028,00MT 

(Três Milhões, Novecentos e Noventa e Sete Mil, Vinte e Oito Meticais), 

incluindo o IVA.

Maputo, 24 de Junho de 2021

Ilegível
6214

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

11ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
TORNA-SE público que, pela Décima Primeira Secção 
do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm édi-
tos de vinte dias, contados da segunda e última publi-
cação deste anúncio, citando os credores desconhecidos 
dos executados RAASHIDA ABDUL SATAR, residente 
no bairro do Alto Maé, Av. Romão Fernandes Farinha, 
nº 1124, para no prazo de dez dias, posteiror àqueles 
dos éditos, reclamarem, querendo, o pagamento do seu 
crédito pelo produto do bem penhorado sobre que ten-
ham garantia real, na Execução Ordinária nº 13/20/B, 
movida pelo exequente DP SERVICES, designadamente:

Uma parcela nº 6282, sita no bairro Agostinho Neto, 
Q.07, título nº 36368, contendo uma dependência do
tipo zero.

Do bem penhorado ao fiel depositário deu-se por ent-
regue, incumbindo a sua guarda e conservação devendo 
apresentá-lo em juízo sempre que assim lhe for orde-
nado, sob pena de incorrer nas sanções previstas para 
depositário infiel. 

Maputo, aos 17 de Junho de 2021

A Ajudante de Escrivão de Direito
Lurdes Elias Macandja Mondlane

Verifiquei

A Juiza de Direito
Drª Cleonisse de Jesus Salvado Bispo

6752

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CARTÓRIO NOTARIAL DE NAMPULA
EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JOSÉ PEREIRA

AVISO

A Residencial Hoyo Hoyo 
vem por este meio notificar o 
proprietário da viatura Toy-
ota MLI 72-46, para retirar a 
mesma no prazo de 15 dias, 
a contar desta data, liquidan-
do as despesas de estaciona-
mento, sem o que a viatura 
será colocada na via pública.

A gerência
6650

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 10579L 
para Ouro, nos distritos de Moatize e 
Tsangano, na província de Tete, a favor 
da requerente Brandon International, 
Limitada, com as seguintes coordenadas 
geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -15   22   0,00 34   03   0,00

2 -15   22   0,00 34   10   0,00

3 -15   22  20,00 34   10   0,00

4 -15   22  20,00 34   13  20,00

5 -15   26  40,00 34   13  20,00

6 -15   26  40,00 34   04  40,00

7 -15   26   0,00 34   04  40,00

8 -15   26   0,00 34   03   0,00

Maputo, 7/3/2021
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)
(Ilegível)

6843

AVISO

TRESPASSE

TERRENO de 100x100, com vedação 
em muro, casa para guarda, localizado 
na cidade da Matola, zona do Língamo, 
na Estrada Velha, trespassa-se a preço 
sob consulta. Contacto: 84-7756391, 
82-9676760 ou 87-9676760.

6807

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

SUBSCRIÇÃODOS JORNAISEM CURSO

LEMBRETE

Termos e condições aplicavéis

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

Faça a sua  subscrição 
e receba o seu Jornal 

em casa!
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A
TÉ terça-feira, com 
o apuramento da
Croácia para os oi-
tavos-de-final do 
Euro-2020, um dia

depois de Inglaterra e Rep. 
Checa, também do Gru-
po “D”, terem assegurado 
a presença antes mesmo de 
entrarem em campo, já eram 
12 as selecções classificadas, 
tendo ficado ontem com-

pletos os 16 com os apurados 
dos Grupos “E” e “F”.

Itália, País de Gales, 
França, Suíça, Bélgica, Di-
namarca, Países Baixos, 
Áustria, Inglaterra, Croácia, 
Rep.  Checa e Suécia já estão 
nos oitavos-de-final, ainda 
que só haja dois jogos defi-
nidos.

No sábado, País de Gales 
e Dinamarca defrontam-se a 

partir das 17.00h, em Ames-
terdão, e uma delas será a 
primeira selecção a garantir 
um lugar nos “quartos” da 
competição.

No mesmo dia, a par-
tir das 20.00h, o Estádio de 
Wembley, em Londres, aco-
lhe um Itália-Áustria.

Os Países Baixos (Ho-
landa) e a Bélgica jogam no 
domingo, tendo conhecido 

os adversários na noite de 
ontem, tal como a Croá-
cia e a Inglaterra, que jo-
gam na segunda e na terça-
-feira, respectivamente. 

OITAVOS-DE-FINAL

Jogos de sábado
 17.00H: País de Gales-

-Dinamarca
20.00H: Itália-Áustria

N EUR0-2020 N EUR0-2020 N EUR0-2020N EUR0-2020N

Os doze apurados
até terça-feira

Luuk de Jong 
desfalca Países Baixos

O AVANÇADO Luuk de 
Jong, da selecção holan-
desa, está fora do Euro-
2020.

O jogador do Sevilha 
lesionou-se no joelho no 
treino de terça-feira e não 
volta a jogar pela “laranja 
mecânia”.

De Jong foi suplente 
utilizado na vitória fren-
te à Ucrânia, por 3-2, e à 
Áustria, por 2-0, não ten-
do jogado com a Macedó-
nia do Norte, na vitória 
por 3-0.

 O jogador deixou já a 
concentração da selecção 
dos Países Baixos, que se 
apurou para os oitavos-
-de-final do Europeu.

Gales e Dinamarca abrem os “oitavos” no sábado

PUBLICIDADE

A RAPAZIADA estava cheia de 
vontade de ver a sua selecção 
França. O jogo realizava-se em 
Budapeste, casa da Hungria, e os 
seis excursionistas agendaram a 
viagem de avião atempadamen-
te. No dia certo, lá foram eles.  
Era tudo animação, tudo cerve-
ja e cantorias. 
Chegaram ao destino, apanha-
ram um autocarro para o centro 
da cidade e continuaram a festa. 
Tinham ainda algumas ho-
ras pela frente, mas com ca-
maradagem e um grãozinho 
na asa tudo se passa bem.  
Apesar do álcool em excesso, os 
franceses começaram a perce-
ber que algo não batia certo. Ao 
seu lado só viam malta de ca-
misola amarela e azul, aparen-
temente ucranianos. “Mas não 

POR CONFUNDIREM BUCARESTE COM BUDAPESTE

Adeptos falham Hungria-França

estamos na Hungria? A Hun-
gria é vermelha, verde e bran-
ca. Nem uma cor bate certo”. 
Tinham razão. Para mal dos pe-
cados da entourage bleu, o ami-
go responsável pela compra dos 
bilhetes cometeu um pequeno 
erro: confundiu Budapeste com 
Bucareste e mandou o resto da 
pandilha para a Roménia, quan-

do deviam estar na Hungria, 
830 quilómetros mais a norte.  
A história é contada pela agên-
cia EFE, citando o relato de um 
jornalista do Jornalul National, 
da Roménia. Leon, Joel, Didier, 
Manuel, Jaques e Leon estavam, 
definitivamente, no sítio erra-
do. 

“Isto é como o ‘Sozinho em 

Casa’, tudo corre mal. Já estive-
mos a ver os nossos bilhetes de 
avião. Três eram para Bucareste 
e três para Budapeste. Nem sei 
como viemos todos no mesmo 
avião. 

Confundimos o nome da 
cidade. Olhe, agora vamos ficar 
por cá e beber cerveja com os 
ucranianos”, remataram. 

SADIO Mané é uma das grandes estrelas 
do futebol mundial, mas não esquece as 
origens. 
O avançado do Liverpool doou mais de 
500 mil euros para a construção de um 
hospital em Bambaly, no Senegal, a sua 

terra natal.
O jogador, que já tinha doado cer-

ca de 300 mil euros para a construção 
de uma escola, consegue assim dotar a 
pequena aldeia na província de Sédhiou 
de uma unidade hospitalar, que incluirá 

uma maternidade, dentistas e consultó-
rios.

Recentemente, Mané foi recebido 
pelo Presidente Macky Sall, já que conta 
com o apoio estatal para a contratação de 
pessoal médico.

Sadio Mané financia 
hospital na terra natal

ÀS 16.09 (21.09, em Maputo) 
de terça-feira, 22 de Junho, na 
hora precisa em que há 35 anos 
Diego Armando Maradona, 
El Pibe, se tornou imortal ao 
marcar aquele que viria a ser 
conhecido como o “Golo do 
Século”, milhões de argenti-
nos vibraram com aquele golo 
diante da Inglaterra no “Mun-
dial” de 1986.

As estações de rádio e os 
canais de TV reproduziram o 
golo e os canais de desporto 
transmitiram o jogo inteiro, 
mas com uma nova narração 
como se fosse uma partida 
inédita, com o golo a coincidir 
com o mesmo horário de há 35 
anos.

Pelo país, em casa, nas 
praças e até em estádios, os 
argentinos comemoraram a 
jogada. Os gritos de golo em 
uníssono foram também uma 
homenagem para Maradona 
ouvir, no primeiro aniversário 

Argentinos comemoraram 
35 anos do “Golo do Século”

do golo em que já não está en-
tre nós.

A Federação transmitiu 

também o relato do golo, que 
ecoou também pela Bombo-
nera, e uma empresa de aviões 

colocou o volume no máximo 
e recordou as emoções de há 
35 anos bem próximo do céu.

O PRESIDENTE da Confederação Afri-
cana de Futebol (CAF), Patrice Motse-
pe, exprimiu a sua consternação pela 
morte do antigo chefe de Estado da 
Zâmbia Kenneth Kaunda, que “foi um 
pai para todos nós no continente afri-
cano”.

“Nestes momentos dolorosos e em 
nome da CAF, gostaria de apresentar 
ao povo zambiano os nossos since-
ros pêsames”, declarou numa men-
sagem. Para Motsepe, o Presidente 
Kaunda foi “um verdadeiro estadista 
africano, um homem de princípios 
que desempenhou um papel na liber-
tação e progresso não só da Zâmbia, 
mas de várias nações africanas”.

No mundo do futebol, prosseguiu, 

o apoio do Presidente Kaunda ao “KK 
11” levou à crescente popularidade
do futebol como desporto nacional
da Zâmbia. O responsável máximo
da CAF considera, por isso, uma justa
homenagem ao legado do Presidente
Kaunda que a Zâmbia se faça repre-
sentar no torneio olímpico de futebol
feminino deste ano, em Tóquio. No
seu entender, trata-se de um grande
estadista que deixou este mundo, mas 
que “continuará sempre a viver nos
nossos corações e mentes”.

“Que a amizade e os pensamentos 
de toda a família do futebol africa-
no tragam algum reconforto à nação 
zambiana neste momento difícil”, 
concluiu Motsepe.

CAF homenageia Kaunda

Ace
ss

e 
t.m

e/
Nov

ojo
rn

al



DESPORTOQuinta-feira, 24  de Junho de 2021 31

O 
JUDOCA Kevin Lo-
forte vai estar pre-
sente nos Jogos 
Olímpicos, que te-
rão lugar em Tóquio, 

Japão, de 23 de Julho a 8 de 
Agosto próximo. A confirma-
ção foi anunciada na noite de 
terça-feira, na página oficial 
da Federação Internacional 
de Judo, que deu a conhecer o 
que já era expectável: o judo-
ca nacional, da categoria de - 
66 kg, qualifica-se pela Cota 
Continental, por estar entre 
os cinco melhores de África. 

Aliás, Kevin Loforte faz 
parte de uma lista privile-

giada de quatro atletas afri-
canos qualificados para o 
mega-evento desportivo. 
Dos quatro, apenas o egípcio 
Mohamed Abdelmawgoud, 
19.º do “ranking” Mundial 
(3345 pontos), foi o único a 
qualificar-se directamente. 
Os outros, à semelhança de 
Kevin Loforte, carimbaram o 
passaporte para Tóquio com 
base na Cota Continental, que 
premeia os judocas com uma 
grande evolução e prestações 
regulares. 

Sublinhe-se que Kevin 
Loforte, apesar de não ter dis-
putado o “Mundial” de Bu-

dapeste, devido a uma lesão 
no joelho, valeu-se pela me-
dalha de bronze conquistada 
em Dakar, Senegal, em Maio 
último. Caso o judoca tivesse 
participado no Campeona-
to do Mundo poderia mes-
mo ter subido no “ranking” 
e se apurado directamente. 
O certo, porém, é que o 70.º 
lugar (807 pontos) colou-o 
entre os 48 judocas, da espe-
cialidade - 66 kg, com direito 
a disputar as olimpíadas na 
capital nipónica. Os outros 
dois atletas, que selaram o 
apuramento via Cota foram 
Steve Mungandu da Zâmbia, 

Kevin Loforte
nos Jogos Olímpicos

Kevin Loforte conseguiu a tão sonhada qualificação 

64.º do “ranking” (960 pon-
tos) e Ismael Alhassane do Ní-
ger, 111.º (391).

JÁ SÃO SETE OS 
APURADOS
Com o apuramento de Ke-

vin Loforte, o país passou a con-
tar com um total de sete atletas 
com presença já assegurada. São 
eles: Rady Gramane e Alcinda 
Panguana, no boxe, Joaquim 
Lobo, na canoagem, Deni-
se Parruque, Deyse Nhaquile e 
Maria Machava, na vela, e Kevin 
Loforte, no judo. 

Entretanto, a comitiva na-
cional pode crescer ainda mais, 
na medida em que as duplas 
de voleibol de praia, em mas-
culinos e femininos, disputam 
neste momento a qualificação 
em Marrocos, e os barreiristas 
dos 400 metros, Creve Macha-
va e Kurt Couto, irão disputar 
torneios de qualificação na Ale-
manha e África do Sul, respec-
tivamente, enquanto a karateca 
Irene Bechardas espera ser re-
pescada, após ter falhado a qua-
lificação directa.

QUARTA PRESENÇA
SEGUIDA DO JUDO
Por outro lado, a família do 

judo só se pode dar por satisfeita, 
não só porque Kevin alcançou a 
tão sonhada presença na capital 
nipónica, mas porque tem apre-
sentado presenças constantes 
no maior palco desportivo pla-
netário. 

O judoca é o quarto a tomar 
parte do evento, depois de Edson 
Madeira ter aberto as “portas” 
em Beijing-2008, seguindo-se 
Neuso Sigauque, Londres-2012 e 
Marlon Acácio, Rio-2016.  

AS duplas nacionais mascu-
linas de vólei de praia ven-
ceram, ontem, os pares da 
Nigéria, por 2-0, em jogos do 
Grupo “B” do Campeonato 
Africano, tendo garantido a 
presença na terceira e última 
de qualificação para os Jogos 
Olímpicos-Tóquio 2020.   

Foi a segunda vitória con-
secutiva da equipa nacional, 
formada pelas duplas Ainadi-
no Martinho/Jorge Monjane e 
Aldevino Nuvunga/José Mon-
dlane, depois de na terça-feira 
terem superado o Mali de for-
ma convincente, também por 
2-0, com os parciais de 21/14 
- 21/09 e 21/9 - 21/14.

Na manhã de ontem, nas
areias de Agadir, cidade lo-
calizada ao longo da costa 
atlântica do sul do Marrocos, 
não deram chances aos pares 
nigerianos. A primeira dupla 
a entrar em campo foi Ainadi-
no Martinho e Jorge Monjane, 
tendo vencido, por 2-1, com 
os parciais de 21/16 - 17/21 e 
15/8. Seguiu-se o par Aldevi-
no Nuvunga e José Mondlane, 
que voltou a honrar as cores 
nacionais derrotando nova-
mente uma outra dupla nige-
riana, por 2.0, pelos parciais 
de 21-13 e 21-17.

Com esta entrada em gran-
de, a Selecção Nacional asse-
gurou um dos dois primeiros 

“AFRICANO” DE VÓLEI DE PRAIA
Duplas masculinas mais perto de Tóquio

José/Aldevino e Jorge/Ainadino já estão na fase final 

lugares, sendo que a partida, 
desta manhã, com o Quénia 
irá definir a classificação final.

Moçambique aguarda para 
a realização da última jornada 
para saber qual será o adver-
sário na fase final (oitavos-de-
-final). De notar que o “Afri-
cano” é composto por quatro
grupos, sendo que os primei-
ros dois classificados seguem
em frente.

Na derradeira fase, ape-

nas a campeã africana ga-
rante o apuramento directo 
para as olimpíadas, enquanto 
a vice-campeã disputará um 
“play-off” com uma equipa 
do continente europeu, sul-
-americano ou asiático. 

Eis os outros grupos: Gru-
po “A” - Marrocos, Tunísia e
Sudão; Grupo “B” - Moçam-
bique, Nigéria, Quénia e Mali;
Grupo “C” - Gana, África do
Sul, Egipto e Congo; Grupo

“D” - Gâmbia, Ruanda, Togo 
e RD Congo.

DUPLAS FEMININAS
ESTREIAM-SE AMANHÃ

As duplas femininas Mercia 
Mucheza/Ana Paula e Vanessa 
Muainga/Jéssica Moiane, que 
estão apuradas para a fase fi-
nal, entram em acção amanhã, 
estando ainda por definir, no 
sorteio a realizar-se esta noite, 
qual será o seu grupo. 

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Miquissone de pé quente
volta a marcar pelo Simba
O AVANÇADO internacional 
moçambicano Luís Miquis-
sone voltou a marcar um golo 
na noite de terça-feira, na 
vitória do Simba Sport Clube 
sobre o Mbeya City, por 4-1, 
em jogo da 32.ª jornada da 
Liga Tanzaniana de Futebol 
que teve o condão de cimen-
tar a posição de líder desta-
cado do gigante de Dar-es-
-Salla, agora com 73 pontos,
mais seis que o arqui-rival e
mais directo perseguidor, o
Young Africans.

No jogo disputado no 
Estádio Benjamim Nkapa, 
o Simba demorou chegar
aos golos, com o primeiro a
surgir apenas aos 31 minu-
tos, marcado pelo zambiano
Larry Bwalya. Volvidos qua-
tro minutos, chegou a vez
de Luís Miquissone facturar
e elevar para 2-0, na recar-
ga a um primeiro seu remate
que foi devolvido pela base
do poste da baliza do Mbeya
City. Este foi o nono golo de
Luís Miquissone no campeo-
nato.

No início da segunda par-
te, o capitão e internacional 
tanzaniano John Bocco fez o 
3-0, seguido pelo tento de
honra dos visitantes. O re-
sultado final foi fixado aos 85
minutos, pelo zambiano Cla-
tous Chama.

Bruno Langa no Chaves
O INTERNACIONAL moçambicano Bruno Langa assinou um con-
trato com o Grupo Desportivo de Chaves da II Liga Portuguesa de 
futebol, válido por três épocas.

Após uma temporada bem sucedida no Amora FC, do Campeo-
nato de Portugal (equivalente a III Divisão), o lateral-esquerdo, que 
recentemente alinhou pelos “Mambas” com a braçadeira de capitão 
no Torneio Triangular, despertou o interesse de vários clubes, tendo 
acabado por abraçar o projecto da equipa transmontana, que aposta 
na subida à I Liga portuguesa. De salientar que na época 2020-21 o 
Chaves esteve durante muitas jornadas em zona de subida, mas aca-
bou por cair na sexta posição com 57 pontos. 

O corpulento lateral, que tem como principais virtudes a ve-
locidade e o bom remate, dá o “salto” para um campeonato mais 
competitivo e vistoso. 

Bruno Langa projectou-se no Maxaquene, clube que fez a sua 
formação, antes de se transferir para a Black Bulls, que o negociou 
para o Amora FC. 

FERROVIÁRIO-Desportivo é o embate de grande destaque 
dos quartos-de-final da Taça Nutrição na Cidade de Maputo 
que se disputa esta noite. 

O duelo está marcado para as 19.00 horas no pavilhão 
dos “alvi-negros”, sendo que o vencedor transita directa-
mente para as meias-finais, dado que esta fase é disputada 
no sistema de único jogo.

 Ainda em masculinos, o Maxaquene bate-se com o Ae-
roporto, à mesma hora, no seu pavilhão. 

No pavilhão da Académica, o Costa do Sol mede forças 
com o Atlético, num duelo com claro favoritismo para os 
“canarinhos”, sendo que a A Politécnica enfrenta a Univer-
sidade Pedagógica, numa partida de difícil prognóstico.

Em femininos apenas teremos um hoje, com o Ferroviá-
rio a enfrentar o rival Costa do Sol, em partida da nona jor-
nada ainda da fase de grupos. O embate tem início às 17.45 
horas.

A Taça Nutrição marca a abertura da temporada na cida-
de de Maputo, antecedendo o Campeonato cujo início está 
previsto para finais do próximo mês.

TAÇA NUTRIÇÃO

Rivais brigam pelas “meias”

Reagindo a esta vitória e 
pelo facto de o jogador estar 
a dois jogos seguidos a mar-
car, depois de, no sábado, 
ter apontado o tento da vitó-
ria sobre Police, Miquissone 
disse ao nosso Jornal que tal 
é sinal de estar a treinar bem.

“Quando treina-se bem, 
os resultados aparecem. A 
nossa equipa está focada no 
trabalho e, agora que falta 
pouco para sermos cam-
peões, estamos ainda mais 

animados”, disse o atleta.
O próximo jogo do Simba 

para o campeonato está mar-
cado para 3 de Julho, diante 
do Young Africans. “Se ga-
nharmos esse jogo teremos 
nove pontos de avanço sobre 
eles e vamo-nos sagrar cam-
peões. Para nós continuarão 
a faltar quatro jogos, en-
quanto a eles faltarão apenas 
dois”, afirmou o jogador que, 
entretanto, tem agora o foco 
no jogo das meias-finais da 

Taça da Tanzania diante do 
AZAM FC, terceiro classifi-
cado do campeonato, mar-
cado para a tarde de sábado.

“Em todas as provas em 
que entramos, o nosso ob-
jectivo é ganhar. A Taça da 
Tanzania não foge desse ob-
jectivo”,  anotou.

Na outra meia-final, o 
Young Africans enfrenta 
o Biashara United, quarto
classificado no campeonato
com 49 pontos.

Miquissone avança para mais um remate com o seu pé “mortífero”

Bruno Langa muda-se para o Chaves, depois ter dado nas vistas no Amora

O GUARDA-REDES internacional Leonel Pindula chegou a acor-
do com o Desportivo de Maputo para representar os “alvi-negros” 
até ao final da presente época. O keeper já iniciou os treinos na sua 
nova equipa na terça-feira e mostra-se confiante num retorno de 
vulto aos campos, apesar dos seus 40 anos de idade (completou em 
Fevereiro). 

Na equipa de Satar Salvado, Leonel vai ter a grande concorrên-
cia de um outro guarda-redes “quarentão”, Victor Timana, que por 
várias vezes também defendeu a baliza dos “Mambas”.

Lembrar que Leonel Pindula esteve vinculado à União Despor-
tiva do Songo de 2016 até Abril de 2020 e de lá a esta parte esteve 
sem clube, mas treinando individualmente à espera de uma nova 
oportunidade, que finalmente chegou. Referir que Leonel, defen-
dendo o emblema dos “hidroeléctricos”, foi campeão em 2017, 
com Chiquinho Conde no comando técnico, proeza que repetiu em 
2018, com Nacir Armando.

ATÉ AO FINAL DA ÉPOCA 

Leonel no Desportivo

O TÉCNICO Carlos Manuel (Caló), 
que comanda, interinamente, os 
destinos da União Desportiva do 
Songo desde a saída de Nacir Ar-
mando, vai manter-se na nova 
equipa técnica, como adjunto de 
Srdjan Zivojnov, também tratado 
por “Sérgio”.

 À semelhança de Caló também 

vão continuar na equipa técnica os 
outros componentes que coadjuva-
ram Nacir Armando, no princípio, 
e, nos últimos dias, a Caló, como 
são os casos de Edson Fijamo (Di-
nho) e Francisco Muanima (Chico), 
este último treinador de guarda-re-
des. 

Segundo a direcção da União 

Desportiva do Songo, Zivojnov, que 
ainda não chegou ao país devido a 
questões burocráticas, vai trazer 
um treinador para reforçar a equipa 
técnica, para o papel de preparador 
físico, lugar que era desempenhado 
por Gabriel Machava (Guebo), na 
altura em que Nacir Armando era 
treinador “hidroeléctrico”.

SÉRVIO VEM COM UM TÉCNICO, MAS...

Caló será adjunto de “Sérgio” Zivojnov
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A EMME recomenda: Não leve 
crianças no banco de frente... se o 
airbag dispara poderá ser-lhes fatal 

O GOVERNO angolano considerou 
ontem que o projecto “Simplifica 
1.0”, que visa simplificar e des-
burocratizar serviços públicos, “é 
também um instrumento ao servi-
ço do combate à corrupção” na ad-
ministração pública, reconhecendo 
que o excesso de burocracia gera 
corrupção.

Para o ministro de Estado e 
chefe da Casa Civil do Presidente 
da República angolano, a “digita-

lização dos serviços públicos reduz 
a burocracia”, o “excesso de buro-
cracia” tem sustentado a lógica do 
“forjar dificuldades para vender fa-
cilidades”.

“Isto é, dificultar a prestação do 
serviço para que o cidadão seja for-
çado a pagar ilegalmente pelo ser-
viço. A isso chamamos de corrup-
ção, o mesmo é dizer que o excesso 
de burocracia gera corrupção”, 
afirmou Adão de Almeida.

Segundo o governante, ao con-
seguir “simplificar, diminuindo 
burocracia e digitalizando os servi-
ços públicos”, diminuiu-se “a cor-
rupção nos serviços públicos”.

Na apresentação pública do 
“Simplifica 1.0”, Adão de Almei-
da salientou que o projecto é tam-
bém um instrumento ao serviço do 
combate à corrupção na adminis-
tração pública.

O “Simplifica 1.0” é um projec-

to do governo angolano que visa a 
simplificação e desburocratização 
dos serviços públicos dos órgãos 
centrais e locais do Estado.

O secretário do Presidente da 
República para a Reforma do Esta-
do, Pedro Fiete, disse, na ocasião, 
que o projecto inscreve a simplifi-
cação de mais de 30 actos adminis-
trativos, nomeadamente para o tra-
tamento do bilhete de identidade, 
licenças, entre outros.

O projecto uniformiza o livrete 
e o título de propriedade automó-
vel, define uma janela única para 
a concessão dos direitos fundiá-
rios, elimina o assento de nasci-
mento como exigência para tratar 
do bilhete de identidade, alarga os 
prazos para a carta de condução, 
descontinua a exigência do registo 
criminal para efeitos de apresenta-
ção na administração pública, entre 
outros. - (LUSA)

RAS apreende droga no valor
de 243 milhões de rands 
A POLÍCIA sul-africana apreendeu, na manhã de terça-
-feira, uma remessa de drogas no valor de 243 milhões de
rands (pouco mais de mil milhões de meticais), informou o
porta-voz da Direcção de Investigação Criminal dos Hawks,
tenente-coronel Philani Nkwalase. De acordo com o oficial,
a apreensão de droga foi possível graças a uma operação leva-
da a cabo pelos Serviços Secretos do país. “Vinte e seis sacos
com marcas Tik Tok e Jaguar foram encontrados com blocos
de cocaína, pesando 541 quilogramas, com um valor esti-
mado em mais de 243 milhões de rand”, enfatizou Nkwala-
se. Por outro lado, o chefe nacional da Brigada dos Hawks,
tenente-general Godfrey Lebeya, disse que as investigações
para prevenir o contrabando de drogas prosseguem, assim
como um trabalho acentuado está a ser feito para a detenção 
dos perpetradores. 

EUA reconhece que 
China pode superar o seu 
nível militar
O CHEFE do Estado Maior dos Estados Unidos, general Mark 
A. Milley, avisou ontem que é possível que a China supere
militarmente o seu país num futuro próximo, se não for feito 
um aumento no investimento em defesa. Perante a comissão 
das Forças Armadas da Câmara dos Representantes, Milley
apontou Beijing como o grande rival militar de Washington
a nível global e alertou para os riscos do aumento das suas
ambições bélicas. “A China não é militarmente superior aos
Estados Unidos, neste momento. Mas o seu objectivo é estar
no mesmo nível, pelo menos, se não acima”, avisou o gene-
ral, durante uma audiência sobre o pedido de orçamento de
715 mil milhões de dólares (45,2 biliões de meticais) em de-
fesa, no ano fiscal de 2022. “E esse cenário é possível, num
determinado período de anos, se não avançarmos”, concluiu
Mark Milley,

Observador eleitoral dos 
EUA morre na Etiópia
O NORTE-AMERICANO John Marsh, membro da missão 
Carter Center, que supervisionou as eleições gerais na Etió-
pia, realizadas na segunda-feira, foi encontrado morto num 
hotel na capital etíope, confirmou a polícia local na terça-
-feira. O cidadão norte-americano foi encontrado sem vida
numa sala pela equipa de limpeza, que alertou as autorida-
des, noticiou a Agência espanhola EFE. Apesar de a polícia ter
iniciado uma investigação e o corpo seja sujeito a uma autóp-
sia, tudo indica que o observador possa ter morrido de causas 
naturais. Num comunicado, o Carter Center confirmou que
Marsh morreu “inesperadamente” na segunda-feira. 

Quinze reféns nigerianos 
fogem de raptores 
PELO menos 15 reféns nigerianos, incluindo 12 estudantes, 
fugiram dos seus raptadores, semanas depois de terem sido 
raptados com mais de 130 crianças e professores da sua es-
cola, no centro da Nigéria, afirmou terça-feira o director do 
estabelecimento escolar. A 30 de Maio, as autoridades anun-
ciaram que cerca de 200 homens armados em motos tinham 
invadido a cidade de Tegina, no Estado nigeriano do Níger, 
raptando 136 estudantes e vários professores da escola pri-
vada muçulmana Salihu Tanko. Na noite do último domin-
go, 15 dos reféns escaparam aos seus captores. “Posso con-
firmar que 15 reféns escaparam”, disse o director da escola, 
Abubakar Alhassan, citado pela agência AFP, explicando que 
estes “saíram da casa onde estavam detidos pois os guardas 
esqueceram-se de trancar a porta”. 

Pacificação afegã exige 
envolvimento dos vizinhos
O EX-PRESIDENTE afegão Hamid Karzai defendeu ontem 
que o Irão, a Índia e a Turquia se juntem aos esforços da cha-
mada “troika ampliada” (Rússia, Estados Unidos, China e 
Paquistão) para resolver o conflito no Afeganistão. “É evi-
dente que são os afegãos que devem sentar-se e ser o centro” 
deste processo de paz entre o Governo e o movimento Talibã, 
disse Karzai numa videoconferência, na primeira sessão da 
Conferência Internacional de Segurança de Moscovo. “Mas 
também sabemos que não o podemos fazer sozinhos, sem 
ajuda”, sublinhou, mostrando preocupação pelo aumento da 
insegurança que o país tem registado nos últimos dias. 

Justiça sul-africana 
condena Teodorin 
Obiang 
UM tribunal sul-africano considerou que o vice-presiden-
te da Guiné Equatorial deve indemnizar em mais de 39 mi-
lhões de rands (173,5 milhões de meticais) Daniel Janse van 
Rensburg, que esteve preso no país por mais de um ano. De 
acordo com a SABC News, o Supremo Tribunal do Cabo Oci-
dental considerou Teodorin Nguema Obiang, que tinha en-
tão a tutela das forças armadas, polícia, prisões e instalações 
de detenção, responsável directo pela detenção ilegal e uso 
de tortura contra o sul-africano numa prisão naquele pais. A 
decisão do tribunal foi anunciada no passado dia 18 de Junho. 
Antigo sócio do presidente da câmara de Malabo, o empresá-
rio sul-africano, esteve detido por 423 dias, apesar de ter sido 
absolvido das acusações de fraude e roubo.

OS mercenários estrangeiros 
presentes na Líbia poderão 
abandonar o país em bre-
ve após os “progressos” nas 
conversações de paz, declarou 
ontem em Berlim a chefe da 
diplomacia deste país do norte 
de África.

“Registámos progressos 
em relação aos mercenários e 
esperamos que nos próximos 
dias se tenham retirado dos 
dois lados e penso que isso 
será encorajador e reforçará a 
confiança”, disse à imprensa 
Najla al-Mangoush no final de 
uma conferência internacional 

sobre a Líbia que decorreu em 
Berlim, Alemanha.

“Todas as forças estrangei-
ras e os mercenários devem ser 
retirados da Líbia sem demora, 
e o sector da segurança deve 
ser reformado e claramente 
colocado sob uma autoridade e 
um controlo civil unificados”, 
refere, por sua vez, o texto das 
conclusões da reunião inter-
nacional sobre a Líbia, reali-
zada sob a égide das Nações 
Unidas.

No entanto o documento 
precisa que a Turquia, um dos 
países presentes militarmen-

te no país do norte de África, 
emitiu “uma reserva” sobre 
esta questão, sem mais deta-
lhes.

Em Dezembro, a ONU 
calculava em cerca de 20.000 
o número de mercenários e
combatentes estrangeiros na
Líbia, incluindo do grupo rus-
so Wagner, chadianos, suda-
neses ou sírios.

Centenas de militares tur-
cos também estão estaciona-
dos em território líbio, na se-
quência de um acordo bilateral 
concluído com o anterior go-
verno de Tripoli. -(LUSA)

O FILANTROPO britânico-su-
danês Mo Ibrahim defendeu 
que “há muitas palavras de or-
dem” para ajudar África, mas 
“depois ninguém faz nada”, 
exemplificando com a falta de 
vacinas contra a Covid-19 e de 
financiamento para a recupe-
ração económica.

“Há muitas palavras de or-
dem, mas depois ninguém faz 
nada”, lamentou o fundador 
e presidente da Fundação Mo 
Ibrahim, reconhecendo que “é 
certo que os líderes primeiro 
têm de cuidar dos seus, mas os 
mais vulneráveis em África têm 
de ser ajudados porque entre a 
Europa e África, quando um 
espirra, o outro constipa-se”.

Mo Ibrahim falava durante 

uma conferência sobre o pa-
pel dos parlamentos no apro-
fundamento da relação entre 
África e a União Europeia (UE), 
organizada pela presidência 
portuguesa do Conselho da 
UE, que decorreu a partir de 
Lisboa em formato presencial 
e virtual, na segunda-feira.

Na intervenção, o filan-
tropo disse que “África está 
a passar pela terceira vaga” e 
que espera que o continente 
“não passe pela experiência da 
Índia”, país que conheceu um 
crescimento exponencial dos 
casos de Covid-19 nos últimos 
meses.

Além dos efeitos sanitários, 
Mo Ibrahim chamou também 
a atenção para os efeitos eco-

nómicos que a pandemia teve 
no continente, desde logo im-
pondo uma recessão em 2020, 
a primeira nas últimas déca-
das.

Para o futuro, é preciso 
criar 200 milhões de empregos 
todos os anos para os jovens 
que chegam ao mercado de 
trabalho, e para isso é preciso 
trabalhar em parceria, advo-
gou.

“Porque se não resolver-
mos este problema, que é uma 
bomba relógio, os miúdos fi-
cam sem emprego e esperan-
ça, e acabam em gangues cri-
minosos ou no terrorismo ou 
em barcos no Mediterrâneo, e 
não queremos isso”, frisou. - 
(LUSA)

A 
DIRECTORA exe-
cutiva do Fundo 
Monetário Inter-
nacional (FMI) 
disse ontem que a 

Covid-19 em África é uma 
“tragédia humana e uma ca-
lamidade económica”, de-
fendendo o reforço do apoio 
para a região com o cresci-
mento mais rápido da pan-
demia.

“África está agora a en-
frentar a mais rápida taxa de 
crescimento mundial de no-
vos casos de Covid-19, com 

uma trajectória exponencial 
ainda mais alarmante do que 
durante a segunda vaga, em 
Janeiro, e segundo a ten-
dência actual, esta vaga vai 
provavelmente ultrapassar 
os picos anteriores durante 
a próxima semana”, afirmou 
Kristalina Georgieva, na sua 
intervenção nos Encontros 
Anuais do Banco Africano de 
Desenvolvimento (BAD).

“É uma tragédia humana 
e uma calamidade econó-
mica”, disse a responsável, 
exemplificando que “vários 

países no continente, desde 
a África do Sul ao Uganda ou 
Ruanda, foram obrigados a 
reintroduzir restrições, pio-
rando ainda mais uma re-
cuperação já de si precária, 
num contexto em que África 
está mal protegida devido a 
uma severa falta de vacinas, 
já que só 0,6% da população 
adulta africana foi completa-
mente vacinada”.

Para Georgieva, “os sinais 
de alarme são claros, e mos-
tram uma pandemia a duas 
velocidades, que leva a uma 

recuperação a duas veloci-
dades, com África a ficar para 
trás em termos de perspec-
tivas de crescimento econó-
mico”.

O FMI estima uma taxa 
de crescimento global de 6% 
este ano, mas apenas 3,2% 
para o continente africano.

Os Encontros Anuais do 
BAD decorrem até amanhã 
em formato a virtual, a partir 
de Abidjan, Costa do Marfim, 
dedicados ao tema “Cons-
truindo Economias Resilien-
tes na África Pós-Covid”, e 

vão fornecer uma plataforma 
para os governadores par-
tilharem a experiência dos 
seus países na gestão da pan-
demia e nas medidas políti-
cas que estão a implementar 
para reconstruir as econo-
mias, segundo a organização.

O BAD é uma entida-
de financeira multilateral 
vocacionada para financiar 
o desenvolvimento, cujos
acionistas são os governos
africanos e outros países de
fora do continentes.

África registou mais 459 

mortes associadas à covid-19 
nas últimas 24 horas, para um 
total de óbitos desde o início 
da pandemia de 138.154, e 
21.547 novos infetados, de 
acordo com os dados oficiais 
mais recentes.

Segundo o Centro de Con-
trolo e Prevenção de Doenças 
da União Africana (África 
CDC), África tem cumula-
tivamente, desde Março de 
2020, 5.234.387 casos de Co-
vid-19, com 4.643.802 re-
cuperadas e 138.154 óbitos 
- (LUSA)

O PRESIDENTE da República 
de Angola pediu ontem, nas 
Nações Unidas, mais apoio in-
ternacional à paz e segurança 
na República Centro-Africana 
(RCA), neutralização das for-
ças dissidentes no país, respei-
to do cessar-fogo e suspensão 
do embargo de armas.

João Lourenço fez uma in-
tervenção numa reunião do 
Conselho de Segurança da 
Organização das Nações Uni-
das (ONU), em Nova Iorque, 
sobre a RCA, na qualidade de 
presidente da Conferência In-
ternacional para a Região dos 
Grandes Lagos (CIRGL).

“O Governo de Angola re-
conhece que o apoio interna-
cional é cada vez mais impor-
tante agora para contribuir nos 
esforços tendentes a garantir a 

paz e a estabilidade na Repú-
blica Centro-Africana”, decla-
rou.

Segundo o Chefe de Esta-
do angolano, a “situação de 
segurança na região dos Gran-
des Lagos, particularmente na 
República Centro-Africana, 
é caracterizada pela presença 
activa de grupos armados”, 
que se comprometeram com 
o acordo político de 6 de Feve-
reiro de 2019 para cessação das
hostilidades.

O presidente da CIRGL 
sublinhou também ser im-
portante que as autoridades 
centro-africanas trabalhem no 
sentido de neutralizar as forças 
internas que apostam em de-
teriorar as boas relações com as 
Nações Unidas e com influen-
tes membros do Conselho de 

Segurança.
João Lourenço voltou a de-

fender o levantamento do em-
bargo de armas imposto pelo 
ONU à RCA, “que impossibi-
lita o governo centro-africano 
de adquirir armas”, conside-
rando que a medida já não é 
apropriada à actual conjuntura 
e nega o “direito inalienável” 
de todos os Estados a “criar 
capacidade própria de se de-
fender de ameaças internas e 
externas”.

O Chefe de Estado alertou 
que o “epicentro” do terroris-
mo internacional foi transferi-
do do Médio Oriente para Áfri-
ca e considerou que a situação 
pode exacerbar a proliferação 
do terrorismo e incrementar a 
ameaça à paz e a estabilidade. 
- (LUSA)

SEGUNDO O FMI

África enfrenta tragédia humana 
e calamidade económica

João Lourenço apela a mais apoio internacional para RCA

SEGUNDO MO IBRAHIM

Muitas palavras mas 
depois ninguém faz nada

MNE DA LÍBIA AFIRMA

Mercenários 
estrangeiros podem 
retirar-se em breve

SERVIÇOS PÚBLICOS

Angola “desburocratiza” para “combater corrupção”
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