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

Fica em casa.

África do Sul extradita
Chang para Moçambique

Manuel Chang vai enfrentar justiça no país
Arguidos ouvindo atentamente o juiz Efigénio Baptista ontem no primeiro dia do julgamento do caso das dívidas não declaradas

O EX-MINISTRO das Finanças 
Manuel Chang, detido na Áfri-
ca do Sul a pedido dos Estados 
Unidos no âmbito do caso das 
dívidas não declaradas, será 
extraditado para Moçambique.

Segundo o porta-voz do 
ministério público sul-africa-
no, Chrispin Phiri, citado pela 
agência Lusa, o Ministério da 
Justiça e Serviços Correccionais 
explicou que Manuel Chang 
é “considerado extraditável” 
nos termos do artigo 10.º (1) 
da Lei de Extradição sul-afri-
cana, acrescentando que será 
entregue às autoridades mo-
çambicanas para julgamento 
ao abrigo da lei moçambicana 
por abuso de posição e função, 
violação de leis orçamentais, 
fraude, desfalque, corrupção 
passiva, lavagem de dinheiro e 
associação criminosa.

A data da extradição não 
está indicada, mas fonte refere 
que o facto poderia acontecer 
a partir do dia de ontem, 24 de 
Agosto.

A transferência de Manuel 
Chang do Centro Correcional 
de Modderbee, leste de Joa-
nesburgo, para as autoridades 
moçambicanas está a ser faci-
litada pela Organização Inter-
nacional de Polícia Criminal 
(INTERPOL), referiu o porta-
-voz sul-africano, citado pela
Lusa.

Chang, 64 anos, foi deti-
do na África do Sul no dia 29 
de Dezembro de 2018, quan-
do tentava embarcar para o 
Dubai, à luz de um mandado 
internacional emitido a 27 de 
Dezembro pela Justiça norte-

INICIA amanhã, em todo o 
país, a administração da se-
gunda dose da vacina con-
tra a Covid-19, no âmbito da 
campanha nacional de imu-
nização em massa, lançada 
pelo Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, no início do 
mês em curso. 

A directora nacional ad-
junta de Saúde Pública no 
Ministério da Saúde (MISAU) 
anota que deverão se apre-
sentar aos postos de vaci-
nação todas as pessoas que 
tomaram a primeira dose do 
imunizante da Verocel. 

“Como se sabe, o tempo 
que separa a administração 
da primeira à segunda dose é 
de 21 dias, pelo que as pessoas 
que receberam a vacina da 
Verocel devem verificar nos 
respectivos cartões a data in-
dicada para a segunda dose”, 
exortou Benigna Matsinhe.

Avançou que os elegíveis 
devem se deslocar aos mes-

mos locais onde tomaram a 
primeira dose na data indica-
da no respectivo cartão. Con-
tudo, anotou que, havendo 
necessidade e devidamente 
justificado, os abrangidos 
podem ser vacinados onde 
se encontrarem e não neces-
sariamente no local onde to-
maram a primeira dose. 

Aqueles que tomaram a 
vacina da Johnson@Johnson, 
lembrou Matsinhe, não estão 
abrangidos, dada a natureza 
deste imunizante que garan-
te imunidade em dose única. 

Entretanto, no que se 
refere à evolução da situa-
ção epidemiológica do país, 
Matsinhe anunciou a mor-
te de oito pessoas de idades 
compreendidas entre 42 e 74 
anos, das quais sete no do-
mingo e uma ontem, elevan-
do para 1.808 o cumulativo 
de óbitos por Covid-19 no 
país.

A fonte refere que, de 

domingo para ontem, o país 
registou mais 343 casos po-
sitivos do novo coronavírus, 
sendo 129 na província do 
Niassa e 116 na cidade de Ma-
puto. Assim, o cumulativo de 
casos positivos no país subiu 
para 143.127, desde a confir-
mação do primeiro episódio 
em Março do ano passado.  

No período em referência 
foram internados 15 doentes 
por complicações associadas 
à Covid-19, enquanto outros 
24 receberam alta hospitalar, 
permanecendo 190 enfermos 
sob cuidados médicos nos 
centros de tratamento desta 
enfermidade. 

Os dados partilhados por 
Margarida Matsinhe indicam 
igualmente o registo de 272 
pessoas recuperadas da in-
fecção pelo novo coronaví-
rus, elevando para 126.313 o 
cumulativo de curados. As-
sim, o país conta com 15.002 
casos activos.   

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

Toma da segunda dose 
inicia amanhã no país

FEIJÃO BOER E HOLOCO

Prevista exportação de mais de 200 mil toneladas
O INSTITUTO de Cereais de Moçam-
bique (ICM) prevê a exportação de 
mais de 200 mil toneladas de feijão 
boer e holoco para a Índia, até final 
de Outubro próximo, uma transacção 
que vai gerar uma receita de cerca de 
seis biliões de meticais.

Segundo Mahomed Valá, director 
de ICM, a exportação de feijão boer 
e holoco à Índia está coberta por um 
acordo entre os governos moçambi-
cano e indiano, através do Ministério 

da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (MADER).

O acordo, com duração de cinco 
anos, visa exportar 200 mil tonela-
das por ano. Mas para 2021, de acordo 
com Valá, a Índia ilimitou a quantida-
de, abrindo desta forma uma oportu-
nidade para a alocação de quase toda 
a produção moçambicana de feijão em 
causa, até Outubro, altura em que co-
meça a colheita naquele país asiático.

Valá explicou que a abertura de 

exportação sem limites de quantida-
de permite aos produtores nacionais 
venderem a sua produção a preço jus-
to, o que vai valer uma renda satisfa-
tória.

Destacou as províncias da Zam-
bézia, Niassa, Tete, Nampula, Cabo 
Delegado e Sofala, como sendo as 
maiores produtoras de feijão boer e 
holoco, exportados via portos de Na-
cala e Beira.

Informou que a Índia é a maior 

importadora dos produtos moçambi-
canos em referência, por ser um país 
com maior parte da população vege-
tariana. Neste contexto, os consu-
midores veêm as leguminosas  como 
sendo alimentos nutritivos.

A fonte apela a todos os produ-
tores que ainda possuem feijão para 
procederem à sua venda a qualquer 
das 45 empresas devidamente autori-
zadas para a recolha e posteriormente 
exportação.

-americana, que pediu a sua
extradição no âmbito da sua
investigação às dívidas não
declaradas em Moçambique.

A justiça norte-americana 
acusou Chang de conspiração 
para fraude electrónica, cons-
piração para fraude com valo-
res imobiliários e lavagem de 
dinheiro.

Foi Chang quem avalizou 

dívidas de mais de dois biliões 
de dólares secretamente con-
traídas a favor das empresas 
públicas Ematum, Proindicus 
e MAM, ligadas à pesca e segu-
rança marítima, em Moçam-
bique. 

Em Moçambique, Chang 
deverá enfrentar a justiça para 
responder à acusação dos cri-
mes que pesam sobre ele.

O PRESIDENTE da República, Filipe Jacinto Nyusi, participa 
hoje, em Lusaka, na cerimónia de investidura de Hakainde Hi-
chilema, Presidente eleito da Zâmbia. O acto contará com a par-
ticipação dos presidentes do Botswana, Mokgweetsi Masisi; do 
Malawi, Lazarus Chakwera; do Zimbabwe, Emmerson Mnanga-
gwa; do Quénia, Uhuru Kenyatta; da África do Sul, Cyril Rama-
phosa; da República Democrática do Congo, Felix Tshitsekedi; 
da Namíbia, Hage Geingob, entre outros. Hichilema foi declara-
do vencedor da eleição presidencial realizada no dia 12 de Agosto 
pela Comissão Eleitoral da Zâmbia, com 70 por cento dos votos. 
Nesta deslocação, Nyusi far-se-á acompanhar pela Ministra dos 
Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo Dlovo.

Nyusi na investidura 
do Presidente eleito da Zâmbia

Retoma movimento 
migratório na “Ressano”

ADE monitora projectos
na zona centro 

O MOVIMENTO migratório na fronteira de Ressa-
no Garcia, província de Maputo,   retomou ontem, 
após suspensão, no domingo, devido ao bloqueio do 
lado sul-africano, protagonizado por camionistas em 
protesto ao alegado incumprimento da fila por parte 
de outros transportadores. A retoma aconteceu após 
negociações entre os camionistas e as autoridades 
sul-africanas. Segundo um comunicado recebido na 
Redacção do “Notícias”, a passagem por este posto de 
travessia esteve suspensa a cerca dois quilómetros do 
posto de travessia de Lebombo, o que obrigou os via-
jantes a optarem por outras fronteiras.

A AGÊNCIA para o Desenvolvimento e Em-
preendedorismo (ADE) avalia o grau de cum-
primento das actividades em curso nas pro-
víncias de Manica e Sofala, de olhos postos no 
fomento da cadeia de valor da produção. Faz 
parte da agenda da missão da ADE a avaliação 
da formação de certificação aos jovens incu-
bados e pequenos produtores. Faz ainda parte 
da agenda da missão a assinatura de um acor-
do para a cedência de 15 hectares e interacção 
com os jovens associados.

CASO DAS DÍVIDAS NÃO DECLARADAS

MP pede indemnização 
de 2.7 biliões de USD

HÉLIO FILIMONE 

O 
MINISTÉRIO Pú-
blico (MP) pede 
uma indemniza-
ção cível de 2 bi-
liões e 7 milhões 

de dólares aos 19 arguidos 
pela prática dos factos que 
conduziram o país à con-
tracção das dívidas não 
declaradas.

Segundo Sheila Mar-
rengula, representante 
do Ministério Público no 
julgamento que ontem 
iniciou na Penitenciária 
de Máxima Segurança da 
Machava, vulgo BO,  os 
co-arguidos devem ser 
responsabilizados porque 
agiram com intenção de 
obter vantagens patrimo-
niais, prejudicando e le-
sando o Estado e a econo-
mia nacional. 

Deste modo, segun-
do a acusação do MP, lida 
durante 4 horas e 30 mi-
nutos, a pretexto de um 

projecto de protecção cos-
teira, o arguido Armando 
Ndambi Guebuza rece-
beu 33 milhões de dóla-
res; Teófilo Nhangumele e 
Bruno Langa, 8.5 milhões 
de dólares cada um;  Ci-
priano Mutota, mais de 
980 mil dólares; Gregório 
e Ângela Leão, mais de 253 
milhões de meticais; An-
tónio Carlos do Rosário, 
3 milhões de dólares e 6 
milhões de euros, o equi-
valente a pouco mais de 
349 milhões de meticais; 
Fabião Mabunda, 104 mi-
lhões de meticais; Mban-
da Henning, 12 milhões 
de meticais; Khessaujee 
Pulchand, 12 milhões de 
meticais; Simione Mahu-
mane, 872 mil meticais; 
Naimo Quimbine, 5  mi-
lhões de meticais; Sérgio e 
Márcia Namburete, 127 mil 
euros; Inês Moiane, 750 
mil euros; Renato Matus-
se, 2 milhões de dólares; 
e Zulficar Ahmad, 100 mil 

dólares. 
O MP solicitou igual-

mente a perda de todos os 
bens que os arguidos ad-
quiriram com o dinheiro 
da fraude a favor do Esta-
do. Aliás, conforme referiu 
a procuradora Sheila Mar-
rengula, já foram execu-
tadas apreensões de casas 
dentro e fora do país, via-
turas, propriedades, gado, 
entre outros. “Todos os ar-
guidos agiram com cunho 
de prejudicar o Estado. 
Contraíram as dívidas com 
garantias do Estado e usa-
ram-nas para proveito 
próprio. Agiram delibe-
radamente, ao solicitar e 
receber vantagens que não 
lhes eram devidos. Colo-
caram o país numa situa-
ção grave e caiu no descré-
dito”, indicou o Ministério 
Público na sua acusação. 

A representante do 
MP indicou, na acusação, 
que Teófilo Nhangumele 
e Bruno Langa influen-

ciaram o co-réu Ndambi 
Guebuza para levar o alu-
dido projecto de protecção 
costeira ao seu pai, o anti-
go Presidente da Repúbli-
ca, Armando Guebuza.

Por outro lado, Gre-
gório Leão, usando da sua 
posição de director-geral 
do SISE, autorizou o paga-
mento de mais de 186 mil 
meticais em passagens aé-
reas de pessoas que não fa-
ziam parte do Estado para 
se deslocarem a alguns 
países onde foram nego-
ciar os empréstimos. Foi o 
caso de Ndambi Guebuza e 
Bruno Langa que, na com-
panhia de Teófilo Nhangu-
mele, beneficiaram ainda 
de cinco mil dólares de 
ajuda de custos nessas via-
gens, que incluíram Ale-
manha, para ver um dos 
estaleiros da Privinvest.

Entretanto, os advoga-
dos de defesa apresenta-
ram as suas contestações à 
acusação do MP ao mesmo 

tempo que esgrimiram ar-
gumentos para fazer cair 
alguns crimes que pesam 
sobre os seus constituin-
tes e tentar influenciar o 
tribunal para reduzir as 
penas, em caso de con-
denação. Abdul Gani, em 
defesa de Gregório Leão, 
antigo director-geral do 
SISE, e  Alexandre Chiva-
le, ao serviço de Ndambi 
Guebuza, António Carlos 
do Rosário, Inês Moiane, 
Elias Moiane. 

No entanto, o juiz Efi-
gênio Baptista interrom-
peu a sessão às 18 horas, 
após mais de nove ho-
ras de trabalho, adiando, 
deste modo, para hoje a 
audição dos primeiros ar-
guidos, nomeadamente 
Cipriano Mutota e Teófilo 
Nhangumele, que deve-
riam ter sido ouvidos on-
tem.

Mais pormenores sobre 
o assunto na página seis
da presente edição.
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Se tiveres uma doença crónica como HIV, 
Hipertensão ou Diabetes, continue 

a ir às consultas e tomar a medicação de 
forma regular

QUANDO OS MOTO-TAXISTAS PONTAPEIAM  AS REGRAS

Luto e dor nas estradas de Tete
DALTON SITOE

C
ERCA de 50 pessoas 
morreram no decurso 
do primeiro semestre 
deste ano, em vários 
pontos da província de 

Tete, em consequência de 307 
acidentes de viação envolven-
do veículos ciclomotores.

“O número de acidentes 
de viação, por mota, que dá 
entrada na enfermaria de Or-
topedia do Hospital Provincial 
de Tete, representa cerca de 40 
por cento da capacidade insta-
lada neste sector”, disse Mau-
ro Monteiro, director clínico 
da maior unidade sanitária da 
província.

Os acidentes de viação, por 
mota, estão a matar mais do 
que doenças como a malária e 
outras enfermidades naquela 
unidade sanitáriam, e deixam 
sequelas graves para além de 
avultados danos nas famílias.

Geralmente, no município 
da cidade de Tete, indivíduos 
adquirem motorizadas, circu-
lando nas estradas sem mín-
imas noções de Código da Es-
trada.  Este código, na alínea a) 
do número um, do artigo 128, 

A NOSSA Reportagem consta-
tou que os pilotos, sobretudo 
de moto-táxi, violam sistem-
aticamente as regras básicas 
para ciclomotoristas, como di-
rigir sem capacete, transportar 
mães com bebés, e circulam no 
meio da estrada, ao invés de 
próximo das bermas ou pas-
seios como manda o Decreto-
-lei n.º 1/2011.

Os moto-taxistas explica-
ram que não utilizam capacete
para o passageiro, por causa da

Covid-19, uma vez que teria de 
passar de cabeça em cabeça. 
Outros justificam, afirmando 
que não é prático usar o capa-
cete quando estão à procura de 
passageiros.

“Os passageiros estão em 
sítios movimentados, como é 
a zona das lojas e centros co-
merciais. Se ficarmos à espera 
na praça, o dia pode terminar 
sem que se tenha conseguido 
um único passageiro”, disse o 
piloto Samito António.

O QUE há de mais comum 
na vias pública em Tete são 
ciclomotores partilhando a 
estrada com outros veículos, 
transportando passageiros. 
As “cinquentinhas” são uma 
das alternativas de locomoção 
preferidas na província. Nes-
se contexto, jovens, na sua 
maioria, esforçam-se para 
comprá-las para envereda-
rem pelo empreendedorismo.

“Gosto de moto-táxis 
porque são mais rápidos e le-
vam-me até ao portão de casa 
ou do trabalho, enquanto os 
mini-bus levam muito tempo 
nas paragens e não me dei-
xam em casa”, afirmou o pas-
sageiro António Valize. 

Existem três formas bási-
cas de iniciar o negócio. Um 
deles consiste em a pessoa 
comprar a sua motorizada e 
entrar para a praça. Noutro 
modelo, o moto-taxista tra-
balha para terceiros. A outra 
maneira é o contrato.

Quando o moto-taxista 
trabalha para o dono do ci-
clomotor, é fixada uma re-

ceita que deve ser entregue 
ao “patrão”, geralmente é 
de seis mil meticais por mês, 
sendo que o resto do dinhei-
ro que resultar da actividade 
pertence ao piloto. Nos casos 
de contrato, o piloto entra em 
acordo com um empresário 
que compra o ciclomotor e, 
semanalmente, entrega dois 
mil meticais até completar o 
valor da moto, mais os juros 
que tiverem combinado, e no 
fim de tudo a “cinquentinha” 
passa a pertencer ao moto-
-taxista.

Os preços dos ciclomo-
tores variam entre 42 mil e
66 mil meticais, dependendo
da marca. E por terem muito
mercado, dentro da cidade
são vendidas em vários luga-
res, inclusive em lojas de ele-
trodomésticos.

Em termos de custos ope-
racionais do negócio, são ne-
cessários aproximadamente
300 a 400 meticais para com-
prar combustível diariamen-
te e há também uma soma
de taxas anuais estimada em

ZELITO Zeca é moto-taxista 
desde 2018. Começou a tra-
balhar por meio de contrato 
e depois ficou com a “cin-
quentinha”, que recentemen-
te vendeu para comprar uma 
nova.

“Aprendi a fazer este traba-
lho praticando. Estava em casa 
sem fazer nada e achei melhor 
levantar e mexer alguma coisa 
para o meu sustento, então en-
trei para este negócio”, contou 
o jovem.

Já mais crescido, Toni Albi-
no, de 41 anos de idade, entrou 
para o mundo do táxi quando 

a empresa onde trabalhava fe-
chou. Na altura, tinha um ci-
clomotor que comprara para 
facilitar a sua ida ao serviço, 
então decidiu fazer moto-tá-
xi para garantir que seus três 
filhos e esposa não morram a 
fome.

Entre as reclamações que 
os motoqueiros têm constam 
o facto de as suas praças de
concentração estarem dis-
tantes dos lugares movimen-
tados, e a edilidade promover
campanhas que culminam
com o arranque dos seus ci-
clomotores.

“COMPLICADO” é a palavra 
escolhida pelos automobi-
listas para descreverem a sua 
relação com os motoqueiros 
nas estradas da capital. Eles 
afirmam que o seu comporta-
mento não é nada abonatório.

“Eles não amam a sua 
própria vida. Se nós como 
condutores não cuidássemos 

da vida deles, isto seria um 
caos. Mas, vamos habituan-
do. Entramos na estrada já 
sabendo que as ‘cinquen-
tinhas’ são abundantes na 
nossa província”, queixou-
-se Hermenegildo Nuva,
motorista de transporte se-
mi-colectivo.

“Criam embaraço na via 

pública. Temos muitos aci-
dentes causados por eles. 
Não conhecem as regras de 
condução e aprendem a pi-
lotar na via pública, colocan-
do em perigo a vida de todos 
nós. Não sou pelo banimento, 
mas é preciso que passem por 
uma formação”, concluiu o 
automobilista Eusébio Artur.

lei, porque a alínea f) do artigo 
130 do Código da Estrada indi-
ca que todos os títulos de con-
dução, tanto a carta, como a 
licença, são obtidos após o in-
divíduo ser aprovado no exame 
de condução.

O Conselho Municipal da 
Cidade de Tete, departamento 
da Polícia de Trânsito e o Ins-
tituto Nacional de Transportes 
Rodoviários (INATRO), vão 
promover formação aos mo-
tociclistas, particularmente 
aos táxi-motas, numa primeira 
fase.

“Em resposta às mortes 
que decorrem dos acidentes 

na via pública, o CMCT, a Polí-
cia de Trânsito (PT) e o INATER 
estão a promover capacitações 
colectivas de três semanas para 
moto-taxistas, uma vez por 
semestre”, afirmou Arnaldo 
Chalimba, porta-voz do CMCT.

Para uma melhor organiza-
ção dos moto-taxistas, a edili-
dade reforçou a necessidade de 
criação de uma associação para 
melhor identificação, interac-
ção e respectiva formação em 
termos do Código da Estrada.

Assim, já tiveram lugar seis 
campanhas de formação in-
tensiva e, por conta da pande-
mia da Covid-19, a actividade 

conheceu uma ligeira paragem 
enquanto se organiza outro es-
tilo de capacitação.

“Continuamos a dar for-
mação, mas ao nível das praças 
e de forma paulatina. Damos 
alguma base de condução de-
fensiva, como forma de cons-
ciencializar, mas o ideal seria 
que o Código da Estrada pas-
sasse a exigir a carta de con-
dução  também para os ciclo-
motores, porque eles estão a 
transportar vidas humanas”, 
sugeriu Nelson Djeque, chefe 
de Instrução e Educação Públi-
ca do departamento da Polícia 
de Trânsito em Tete.

estabelece que a pilotagem de 
ciclomotores é feita mediante 
licença de condução, não ha-
vendo necessidade de carta de 
condução.

O licenciamento é feito pelo 
Conselho Municipal da Cidade 
de Tete, entidade que não tem 
exigido resultados dos exames 
que provem a habilidade do 

piloto para se fazer à via públi-
ca. A atribuição de licenças de 
condução aos ciclomotoristas 
é mediante a apresentação da 
factura de aquisição da motori-

zada e do bilhete de identidade 
acompanhado de duas fotos do 
tipo passe.

Esta atitude, porém, é con-
traditória com o estipulado por 

Condutores violam
Código da Estrada

Granjeia simpatia
dos munícipes

Alternativa para 
a sobrevivência

1500 meticais a serem pagas 
no CMCT. Sobre os ganhos, os 
moto-taxistas não têm uma 
tabela fixa de preços, mas têm 
cobrado entre 50 e 150 meti-
cais, consoante a distância. 
Os motoqueiros chegam a ter 
700 meticais por dia.

A difícil convivência
 com os automobilistas

Moto-taxistas na observam as normas básicas de condução Motorizadas acidentadas e apreendidas pela Polícia

Armando Charimba, porta-voz do Conselho Municipal de Tete

Mauro Monteiro, director clínico do Hospital Provincial de Tete

Moto-taxistas em plena praça

Renovar a subscrição 
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis 
+258 84 3400623

Apoio ao cliente:

Info@snoticias.co.mz

Use: Internet 
(ebanking)

Acesse https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

Jovem, neste momento, o lado maningue nice 
da vida é usar máscara e proteger-se da Co-

vid-19. Eu uso a máscara. E tu?

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE 

MAPUTO
5ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção deste Tribunal, correm 
éditos de trinta dias citando o executado 
MIRALDO FRANCISCO MENEZES CAMBA, 
com último endereço conhecido no Bairro da 
Coop, Av. Joaquim Chissano, nº 30, 5º andar, 
flat 56 e com último domicílio profissional 
na MPDC, ora em parte incerta, para no 
prazo de dez dias, que começa a correr 
depois de findo o dos éditos, tudo a contar da 
segunda e última publicação deste anúncio, 
pagar ao exequente AFRICAN BANKING 
CORPORATION MOÇAMBIQUE, SA, a quantia 
de 241.174,00MT, em dívida nos Autos de 
Execução Ordinária nº 28/2019V, que por 
esta Secção lhe move o referido exequente, 
ou, no mesmo prazo, nomear à penhora bens 
suficientes para tal pagamento e do mais 
que acrescer, ou deduzir oposição que tiver, 
nos termos do artigo 812º e seguintes do 
CPC, sob pena de, não o fazendo, se devolver 
esse direito ao exequente, prosseguindo a 
execução seus termos, conforme tudo melhor 
consta do duplicado da petição inicial, que 
se encontra à disposição do executado no 
Cartório desta Secção, podendo ser levantado 
dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos dez dias do mês de Junho de 
dois mil e vinte e um

A Escriturária Judicial
Sara Clotilde Artur Manhique 

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Carlos Caetano

9125

República de Moçambique 
Conselho de Representação do Estado na Cidade de Maputo

Serviço de Assuntos Sociais
Repartição de Aquisições 

Rua Fernão Veloso nº 54- Telefone 417014/6 Fax: 417017

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos do no 2 do artigo 64, do Decreto 5/2016, de 8 de Março que aprova o Regulamento de contratação de Empreitada de obras públicas, fornecimento de Bens e prestação de serviços ao Estado, 
comunica-se a adjudicação de acordo com o seguinte:

Concurso Objecto Modalidade Empresa Valor
62L000441/CP/3/SAS/UGEA/FASE/2021 Conclusão de 10 salas de aula na escola do Albasine Concurso Público Construções lanfonense,LDA 12.854.956,08MT
62L000441/CP/4/SAS/UGEA/FASE/2021 Construção de 5 salas de aula na EPC-10 de Julho-Ka Tembe Concurso Público Rapoio Serviços e Construção, LDA 6.198.190,70MT
62L000441/CP/15/RA-SAS/2021 Construção e manutenção de sanitários da EP-Mandende/Ka Nyaka Concurso por cotações Kumanga Construções 138.883,95MT

62L000441/CL/01/SAS-UGEA/FASE/2021 Fiscalização das obras das Escolas Mártires de Mbuzine e EPC-Mutsekwa Concurso Limitado Capi Engenharia e Consultoria,LDA 2.003.127.70MT

62L000151/CC/05/SAS/DGCAS/RA/-CM/2021 Gás doméstico Concurso por cotações Bongas,Moz LDA 315.665,00MT
62L000151/CC/18/ SAS/DGCAS/RA/-CM Fornecimento de Bibes bordados Concurso por cotações Nhaule Serigrafia,LDA 280.800,00MT

62L000151/CC/14/ SAS/DGCAS/RA/-CM Fornecimento de panfletos e cartazes Concurso por Cotações Grafit WALLDESIGNS,LDA 76.050,00MT

Maputo, 23 de Agosto de 2021

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

ADMINISTRAҪÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES DISTRITAL – UGEA 13

Anúncio de Adjudicação

De acordo com alínea d) do nº 2 do artigo 63, ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 08 de Março, comunica-se adjudicação do Objecto do concurso abaixo indicado, suportado pelo Orçamento da 
Administração Municipal KaMpfumu:

Nr. do Concurso  Objecto de Concurso Nome do concorrente Modalidade de concurso Valor de Adjudicação 

90L000141/CC/
ADMKaMpfumu/14/G/2021

Aquisição de Materiais 
Eléctricos

Time Comércio e Serviços, 
Lda Concurso Por Cotações 32.114,63

Maputo,  Agosto de 2021
A Vereadora do Distrito

________________________________
Maria Valente Nhancale

8190

8216

UMA pessoa contraiu ferimen-
tos graves na sequência de um 
atropelamento registado no 
fim-de-semana, na avenida 
das FPLM, bairro de Mavalane, 
na cidade de Maputo, tendo o 
automobilista abandonado a 
vítima.

Segundo a Polícia, o aci-
dente de viação terá sido cau-
sado por excesso de velocidade 
por parte do condutor, cuja 
viatura não foi identificada.

Segundo o chefe do Depar-
tamento de Educação Cívica da 

Polícia de Trânsito (PT), José 
Nhantumbo, o sinistrado foi 
socorrido para o hospital mais 
próximo por outros automo-
bilistas.

Neste momento, decorrem 
diligências para identificar o 
autor do “atropela e foge”, com 
vista à sua responsabilização.

Nhantumbo apontou que 
no âmbito do plano “Condução 
Segura 2”, levado a cabo pelas 
autoridades, foram autuados 
257 automobilistas, dos quais 
72 por excesso de velocidade.

Também foram apreendi-
dos 34 livretes devido a defi-
ciências mecânicas dos veícu-
los e 23 cartas de condução por 
diversas irregularidades.

“Foram detidas dezasseis 
pessoas, das quais duas por 
condução ilegal e as outras por 
tentativa de subornar as auto-
ridades para se isentarem das 
multas impostas por diversas 
infracções”, disse Nhantumbo.

No período em análise, as 
autoridades fiscalizaram um 
total de 1.172 viaturas.

O HOSPITAL Central de Ma-
puto (HCM) recebeu, recen-
temente, material médico di-
verso para uso nos Serviços de 
Urgências de Adultos.

O donativo, composto por 
20.800 unidades de agulhas 
descartáveis, 4.000 tocas e 
9.800 seringas, foi doado pela 
companhia petrolífera Exxon-
Mobil, no contexto da sua res-
ponsabilidade social.

Segundo Mouzinho Saí-
de, director-geral do HCM, o 
material vai ajudar a aliviar a 

pressão no orçamento da ins-
tituição.

Acrescentou que, desde a 
eclosão da Covid-19 no país, 
a procura pelos serviços nesta 
unidade sanitária aumentou, 
facto que obrigou a instituição 
a buscar parcerias para dar me-
lhor resposta.

“Nos momentos de pico se 
testemunhou um grande mo-
vimento solidário jamais visto, 
o que demonstra que os profis-
sionais de saúde não estão sozi-
nhos nesta luta”, frisou. 

QUATRO indivíduos encon-
tram-se, desde sábado, sob 
custódia policial, no Comando 
distrital de Matutuíne, na pro-
víncia de Maputo, indiciados 
de roubo de cabos eléctricos. 

A quadrilha teria furtado 
o material  na quinta-feira,
numa empresa de telefonia
móvel, situada no posto ad-
ministrativo da Ponta D’Ouro,
na província de Maputo. 

Segundo Carmínia Lei-
te, porta-voz do Comando da 
Polícia da República de Mo-
çambique (PRM) na provín-
cia de Maputo, a corporação 
recuperou os cabos  na posse 
dos malfeitores, mas já dani-
ficados. 

A Polícia reportou, igual-
mente, a detenção de dois jo-
vens, de 28 e 31 anos de idade, 
indiciados de perpetrar assal-

tos, com recurso a instrumen-
tos contundentes, nos bairros 
de Ndlavela, T3 e Zona Verde, 
no município da Matola. 

Leite explicou que o facto 
resulta do reforço do patru-
lhamento policial, sobretu-
do no bairro da Zona Verde, 
concretamente no vale do rio 
Mulaúze, local onde foram en-
contrados, recentemente, 
dois corpos.  

A 
RECONSTRUÇÃO 
das 22 casas das fa-
mílias vítimas do 
incêndio, no bair-
ro do Chamanculo 

“D”, na cidade de Maputo, 
arrancaram no sábado, numa 
iniciativa das autoridades 
municipais e parceiros. 

As  infra-estruturas de 
madeira e zinco, tal como o 
padrão anterior, estão a ser 
erguidas  no mesmo espaço. 
Neste momento, está a ser 

lançada a base de blocos e 
argamassa.

Zeferino Chioco, verea-
dor do distrito municipal 
Nhlamankulu, explicou que 
esta foi a a solução mais rá-
pida encontrada pelas au-
toridades municipais, para 
retirar as pessoas dos locais 
onde vivem actualmente, de 
modo a minimizar os riscos 
de propagação da Covid-19 
nos locais de acomodação.

“São casas do tipo zero 

que vamos concluir em pou-
co tempo e, futuramente, 
será pensada uma outra pos-
sível solução”, referiu. 

Indicou que as obras es-
tão a cargo de jovens vo-
luntários e amigos, com a 
participação das vítimas do 
incêndio e orientação dos 
técnicos do município, sen-
do que estas deverão estar 
concluídas em  menos de 
duas semanas.

Para reforçar o material 

de construção, o secretário 
do Estado na cidade de Ma-
puto, Vicente Joaquim, ofe-
receu ontem 96 sacos de ci-
mento, oito chapas de zinco 
e um rolo de arames. 

O governante doou 
igualmente produtos ali-
mentares, roupa, material 
higiénico e outros bens, 
destinados a minimizar o 
sofrimento das famílias víti-
mas do incêndio ocorrido no 
início deste mês.

INCÊNDIO DO NHLAMANKULU

Arranca reconstrução 
das casas destruídas

A reconstrução das casas das vítimas do incêndio está em curso

Detidos por roubo
de cabos eléctricos

Automobilista atropela e foge

HCM recebe reforço 
em material hospitalar

Exortou as entidades pú-
blicas, privadas e singulares a 
abraçar esta causa.

Fernando Pegado, direc-
tor de Relações Públicas da 
ExxonMobil, disse que o do-
nativo visa apoiar os esforços 
de mitigação do impacto da 
Covid-19 na maior unidade sa-
nitária do país.  

Acesse https://t.me/Novojornal



ECONOMIA4 Terça-feira, 24 de Agosto de 2021

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  099/21

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

              CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA      MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar 63,08 64,34       63,71

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,16 4,24 4,20
  Botswana Pula 5,57 5,68 5,63
  eSwatini Lilangueni       4,16 4,24 4,20
  Mauricias Rupia 1,49 1,52 1,51
  Zâmbia Kwacha 3,77 3,84 3,80

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 573,87 585,33      579,60
  Malawi Kwacha 78,36 79,93       79,15
  Tanzânia Shilling 27,26 27,80       27,53
  Zimbabwe Dólar 166,88 170,21      168,54

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 11,79 12,03       11,91
  Canada Dolar 49,58 50,57       50,08
  China/Offshore       Renminbi 9,73 9,92 9,83
  China Renminbi 9,73 9,92 9,83
  Dinamarca Coroa 9,95 10,15       10,05
  Inglaterra Libra 86,35 88,08       87,22
  Noruega Coroa 7,05 7,19 7,12
  Suécia Coroa 7,21 7,36 7,29
  Suíça Franco 68,88 70,26       69,57
  União Europeia       Euro 73,99 75,47       74,73

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,1526300  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.802,40000
Venda..............  1.803,60000

Maputo,  24.08.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16

13.30%

58,695.00

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16

13.97%
11-out-16

17.00%
11-out-16

14.89%

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.37%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

126,088.0086,354.0034,989.00
13.35%
4,745.00

Valor Títulos Vendidos 58,695.007,038.3820,769.00

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

Total / Média

23-ago-21 23-ago-21 23-ago-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 0.00 361.00 1,289.00 1,650.00

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.

-

5,286.86

13.25%

Taxa

0.00 0.00 0.00

13.25%

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 120,801.14

-

Overnight

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

200.00

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 agosto de 2021

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A 710.00 760.00 5,590.00 7,060.00

Overnight 506.00 13.25% Taxa Média Ponderada
7 600.00 13.23% Data última colocação 18-ago-21 18-ago-21 18-ago-21 18-ago-21

13.36% 13.40% 13.40% 13.40%

12.05% 12.47%
13.40% 13.40%Taxa últimas 6 colocações 13.35% 13.41%

13.37%

13.29%
Data da última venda 23-ago-21 11-ago-21 11-ago-21 23-ago-21

Taxa Média Ponderada 13.29% 13.36%

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

0.00 61.72 0.00 61.72 Total / Média

92 - 182 dias

- - - -
- 12.35% - 12.35%

0.00
0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00
- -

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

- - -

-

-

--

-

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00
-

0.00

Prazo

FPC

16.25%4,917.49

…

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 Agosto de 2021. 

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

DATA :23/08/2021

       09:30              12:30              15:30       

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO    TAXAS DE CÂMBIO    TAXAS DE CÂMBIO  

  COMPRA   VENDA    COMPRA   VENDA    COMPRA   VENDA  

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

 ABSA  63,08    64,34   63,08    64,34   63,08    64,34 

 BCI  63,06    64,32   63,10    64,36   63,10    64,34 

 BIM  63,10    64,36   63,10    64,36   63,10    64,36 

 BNI  63,03    64,29   63,03    64,29   63,05    64,31 

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

 FIRST CAPITAL BANK S.A.  63,05    64,31   63,05    64,31   63,05    64,31 

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

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

 SGM  63,07    64,33   63,06    64,32   63,06    64,32 

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

 ÚNICO  63,06    64,32   63,06    64,31   63,06    64,30 

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA    63,07    64,33    63,08    64,34    63,08    64,34 

 TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA       63,70              63,71              63,71        

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  23.08.2021

      COMPRA              VENDA              MÉDIA       

TAXA DE CÂMBIO 63,08 64,34 63,71 

PUBLICIDADE

 JOCAS ACHAR

A 
NECESSIDADE de in-
dustrializar o sector 
do caju com o objec-
tivo de incrementar a 
sua competitividade 

polarizou ontem, na cidade de 
Quelimane, Zambézia, o de-
bate entre os intervenientes na 
cadeia de valor do caju durante 
a auscultação pública para a re-
visão da lei do caju. 

Os participantes defender-
am, também, haver urgência 
na revisão da actual lei, que 
vigora há cerca de vinte anos, 
uma vez que as dinâmicas eco-
nómicas e o mercado sofreram 
transformações. 

Silvestre Nihamuara, pro-
dutor de caju em Mocuba, dis-
se que a actual lei permite que 
a castanha seja exportada em 
bruto, quando deveria primei-
ro ser processada para agregar 
valor, gerar emprego e receitas 
para o Estado.

Segundo ele,  uma nova lei 
deveria preservar os interesses 
dos produtores, visto que o Es-
tado pretende deixar de subsi-
diar os insumos de produção.

“O maneio integrado do 
caju é bastante oneroso, pelo 
que a lei deve conceder lar-
gos benefícios aos produtores, 
principalmente no que respeita  
à fixação de preços compensa-
tórios aos esforços empreen-
didos durante a campanha”, 
disse.  

Zambézia debate 
revisão da lei do caju

Por seu turno, Saíde Ossi-
fo, comerciante da castanha 
de caju no distrito de Pebane, 
afirmou ser desejável que a 
nova lei do caju incentive a in-
dustrialização, como forma de 
os produtores e comerciantes 
ganharem dinheiro e promo-
ver o desenvolvimento socioe-
conómico. Para a fonte,  com 
a industrialização da castanha 
do caju, há enormes benefícios 
para o país como, por exemplo, 
exportação da amêndoa,  in-
centivo da  indústria alimentar 
e a produção de óleos para ma-
quinas.

A lei 13/99 de 11 de No-
vembro, ainda em vigor, li-
beralizou o subsector de caju,  
permitindo que cada um dos 
intervenientes pudesse pro-
duzir e exportar. Para vender 
no mercado internacional, as 
empresas pagam uma pequena 
taxa, facto que levou aos par-
ticipantes da consulta pública 
a apelarem a urgência para a 
revisão da legislação. 

Intervindo na abertura da 
reunião, o director dos Servi-
ços provinciais das Activida-
des Económicas da Zambézia, 
Zibia Jabula, concordou  haver 

necessidade de revisão, por-
que “ao longo dos vinte anos 
surgiram, na cadeia de valor 
de caju, muitos intervenien-
tes”. “A nova lei deve poten-
ciar aspectos como a produ-
tividade, sustentabilidade, 
competitividade e induzir uma 
visão de negócios e preserva-
ção do meio ambiente no sub-
sector”, frisou. 

O debate é nacional e visa 
colher subsídios para produ-
zir uma lei que não prejudi-
que todos os intervenientes na 
cadeia de valor, com enfoque 
na produção, fomento, pro-

cessamento, comercialização 
e novas abordagens para a ex-
portação. 

A nível do país 1.4 milhão 
de famílias rurais vivem na 
base do caju, uma cultura es-
tratégica para a exportação, 
geração de empregos directos 
e indirectos. 

No caso concreto da Zam-
bézia, a província comercia-
liza, anualmente, 16 mil to-
neladas e tem uma fábrica de 
processamento na vila muni-
cipal de Alto-Molócuè que não 
está laborar devido a há vários 
factores conjunturais. 

A CONSULTORA Fitch Solu-
tions estimou ontem que a 
economia de Moçambique 
acelere para 4,4% em 2022, 
depois de um crescimento de 
2,8% este ano, recuperando da 
recessão de 1,3% do Produto 
Interno Bruto (PIB) registada 
no ano passado.

“Prevemos que, depois 
de uma contracção estima-
da de 1,3% em 2020, o PIB de 
Moçambique cresça 2,8% este 
ano, bem abaixo da média de 

5,5% registada entre 2010 e 
2019”, lê-se numa análise da 
consultora detida pelos mes-
mos donos da agência de no-
tação financeira Fitch Ratings.

A Fitch Solutions estima 
que o crescimento da econo-
mia moçambicana acelere para 
4,4% no próximo ano, sus-
tentada no fortalecimento da 
procura interna e no aumento 
das exportações de gás natural.

O progresso na vacinação 
contra a covid-19, acrescen-

tam na nota enviada aos clien-
tes e a que a Lusa teve acesso, 
“vai continuar lento” no país 
que ainda vacinou menos de 
3% da população.

“Consequentemente, 
apesar de as últimas medidas 
de confinamento irem expirar 
a 30 de Agosto, acreditamos 
que algumas restrições vão 
continuar em vigor pelo menos 
até final do ano e influenciar 
negativamente a recuperação 
da actividade privada e dos 

consumidores”, apontam os 
analistas.

Para a Fitch Solutions, 
Moçambique “dificilmente 
conseguirá cumprir o objec-
tivo de vacinar 16 milhões dos 
32 milhões de habitantes até 
final do próximo ano, mas o 
progresso na imunização vai 
reduzir o risco de haver mais 
confinamentos devido à pan-
demia de covid-19”.

Os riscos relativamente a 
estas previsões são, concluem 

os analistas, negativos, ou seja, 
é mais provável que piorem do 
que melhorem.

“A plataforma flutuante 
da ENI ao largo da costa está 
no rumo certo para garantir o 
primeiro gás em 2022, e pre-
vemos um aumento de 27,1% 
na produção de gás em 2022, 
o que deverá aumentar as ex-
portações e as receitas do Gov-
erno, dando mais espaço para a
despesa pública”, lê-se ainda
no documento.

ECONOMIA DE MOÇAMBIQUE EM 2022

Fitch prevê crescimento
económico de 4,4 por cento

A PARTICIPAÇÃO da província de Tete, na  Feira 
Internacional de Maputo (FACIM-2021), terá como 
foco o alargamento da sua base industrial, através da 
atracção do empresariado nacional e estrangeiro.

De acordo com o director provincial da Indús-
tria e Comércio, Ofélio Cauiriza, o objectivo é usar o 
espaço da feira, a decorrer de 30 de Agosto corrente 
e 5 de Setembro próximo, em Ricatla, província de 
Maputo,  para expor o  potencial produtivo de todos 
os distritos de Tete. 

“Produzimos bastante gado na zona sul, para 
além de hortícolas e cereais na área norte. Neste 
contexto, precisamos de indústrias para explorar es-
tas riquezas, processando e facilitando a exportação 
daqueles produtos”, afirmou.

Cauiriza explicou que, para o efeito,  foi realiza-
do  um levantamento das capacidades produtivas de 
cada distrito, facto que culminou com reservas de 
terrenos para acolher indústrias, mediante as espe-
cificidades identificadas em cada local.

Ainda de acordo com a fonte, as indústrias de 
embalagem e de processamento da batata-reno em 
produtos como “chips”, bem como para o aprovei-
tamento da grande produção de milho para fabrica-
ção de pipocas, são  algumas das prioridades para a 
província.

“Encorajamos os grandes supermercados que 
estão  em Tete a apostar nos produtos locais, pois 
não há necessidade de importarem. Todavia, para 
viabilizar esse processo  é necessário que a provín-

cia tenha, por exemplo, uma indústria  local que se 
dedique à produção de embalagens  para  produtos 
agrícolas”, fundamentou. 

Ofélio Cauiriza apelou aos agentes económicos 
da província a participarem no certame explicando  
que os que não puderem  se deslocar à Maputo, po-
derão expor as suas potencialidades virtualmente, 
visto que a edição deste ano será de forma híbrida 
(virtual e presencial) por conta da pandemia da co-
vid-19.

O director provincial salientou terem sido ende-
reçados mais de 20 convites à empresas baseadas em 
Tete para, juntamente com as instituições governa-
mentais, ocuparem o stand destinado à  divulgação 
das potencialidades da província na Facim 2021

Governo de Tete quer alargar base industrial

Angola diversifica exportações para China
A CÂMARA de Comércio e In-
dústria de Angola (CCIA) as-
sinou um memorando com 
o Parque de Demonstração
de Inovação e Cooperação
Económica e Comercial China
-África, visando diversificar as
exportações para a China.

Citado pela agência noti-
ciosa oficial Xinhua, o presi-
dente da CCIA, Vicente Soares, 
disse que a “parceria visa a 
transferência de tecnologia, 
troca de experiências, for-
mação de pessoal e promoção 
do comércio, com o intuito de 

promover a exportação de pro-
dutos de Angola para a China”.

O acordo vai também aju-
dar a atrair investidores chine-
ses e importar produtos chine-
ses competitivos para Angola, 
bem como exportar bens do 
país africano como a mandioca 
e a banana para um dos maiores 
mercados consumidores do 
mundo, disse o responsável, 
citado pela Xinhua.

Situado na Zona de Livre 
Comércio de Hunan, na cidade 
chinesa de Changsha, o Parque 
de Demonstração de Cooper-

ação Económica e Comercial 
China – África é uma plata-
forma “extremamente im-
portante” para a exposição de 
vários produtos chineses, disse 
Soares.

“O mercado chinês está a 
abrir-se a Angola e as nossas 
empresas devem aproveitar 
este momento para explorar 
e identificar produtos que at-
raiam o consumo na China”, 
notou.

Os países africanos têm 
procurado diversificar a relação 
comercial com a China, que do 

lado africano assenta sobretu-
do em matérias-primas. No 
caso de Angola, o país é um 
dos principais fornecedores de 
petróleo para a China.

A cidade chinesa de 
Changsha assume um papel 
importante nas relações entre 
China e África.

Em 2019, Changsha re-
cebeu a primeira Exposição 
Económica e Comercial China/
África.

Organizada em conjunto 
pelo Ministério do Comércio 
chinês e o governo da provín-

cia de Hunan, a exposição foi 
lançada no âmbito do Fórum 
de Cooperação China-Áfri-
ca (FOCAC), visando esta-
belecer um “novo mecanis-
mo” de cooperação comercial 
e económica entre a China e os 
países africanos.

O país asiático tornou-se, 
em 2009, o maior parceiro 
comercial de África. Pelas es-
tatísticas chinesas, em 2018, o 
comércio China-África somou 
208 mil milhões de dólares, 
um crescimento homólogo de 
2,2%.

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

A Sociedade do Notícias, S.A. convida empresas de serralharia, inscritas no regime simplifiicado do IVA/
ISPC, a apresentarem propostas em carta fechada para o concurso, conforme a tabela abaixo:

Nº do concurso Objecto do concurso Data e hora limite               
da entrega de propostas

Data e hora de abertura 
das propostas

01/SN/2021 Fornecimento e 
montagem de prateleiras 
metálicas 

31/08/2021 às 11 horas 31/08/2021 às 11:30 horas

As prateleiras deverão ser montadas na Unidade Gráfica da Sociedade do Notícias, sita na cidade da 
Matola, Rua de Sofala Nº 295.  

A entrega das propostas deverá ser feita em envelope fechado com o título “Fornecimento e montagem 
de prateleiras metálicas” até às 11:00 horas do dia 31 de Agosto de 2021. Não serão permitidas propostas 
no formato electrónico e nem propostas entregues depois da data acima referida.

1. Para visitas e mais detalhes, poderão ser contactados os endereços abaixo:

 Carlos Cuinhane (Director Técnico): 86 884 6078 – carlos.cuinhane@snoticias.co.mz

 Valdo Wate (Chefe de Departamento do Aprovisionamento e Património):

 87 757 6045 - valdo.wate@snoticias.co.mz

Os concorrentes interessados poderão obter os documentos dos concursos durante as horas normais 
de expediente no endereço abaixo, a partir do dia 24/08/2021, mediante o pagamento de 500,00MT 
(Quinhentos meticais) não reembolsáveis, a serem depositados na conta número 294971278 - Millennium 
BIM - Notícias Netshop - NIB 0001 0000 0029 4971 2785 7.

Sociedade do Notícias, SA

Direcção de Administração e Finanças

Rua Timor Leste n°.58, 1°Andar - Porta 27

Maputo, 24 de Agosto de 2021

A Autoridade Competente

Ilegível

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MdI) 

Coca-Cola Sabco (Moçambique) S.A., pretende identificar 
e pré-qualificar empresas interessadas e conceituadas que 
operam em Moçambique e que preencham requisitos para 
prestação dos serviços abaixo descriminados nas suas 
fábricas de Maputo, Chimoio e Nampula. 

 Serviços de Catering

 Provedor de Mão de Obra

A MdI deverá ser enviada para o endereço electrónico 
abaixo até 30 de Agosto de 2021 juntamente com os 
seguintes documentos e informação: 

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

Ocupacional
e. Três (03) anos de experiência comprovados para a

prestação de serviços (cartas de referências);
f. Motivação para prestação dos serviços solicitados
g. Contacto (nome, email e número de telefone) do

representante da empresa que irá receber as
notificações e preencher a informação do concurso.

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

Nome:  Márcia Van Der Leij 
Telefone: 21-740300 
Email: MVanDerLeij@ccbagroup.com 

EXPRESSION OF INTEREST (EoI) 

Coca-Cola Sabco (Moçambique) S.A., intends to identify 
and pre-qualify reputed and interested companies operating 
in Mozambique who fulfil the requirements for the 
provision of the below services at its Maputo, Chimoio and 
Nampula plants. 

 Catering services

 Outsourced Labour

The EOI should be sent to the email address as indicated 
below by 30th of August 2021, along with the following 
documentation and information: 

a. Company profile;
b. Operating license for requested services;
c. Legal, commercial and tax registration;
d. Environmental, Occupational Health, Hygiene and

Safety Policy;
e. Three (3) years’ experience and capability & track

record providing requested services (reference letters);
f. Motivation to perform requested service.
g. Contact details (name, email and telephone) of

company representative who will receive notifications
and populate required tender information.

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

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

8200

A
S vítimas do acidente 
de viação, ocorrido no 
passado dia 3 de Julho, 
na localidade de Ma-
luana, distrito da Ma-

nhiça, província de Maputo, 
residentes na cidade da Beira, 
queixam-se da falta de assis-
tência por parte da transporta-
dora Nhancale.

A queixa foi feita na se-
quência de um encontro que 
solicitaram com o Governador 
da província de Sofala, Lou-
renço Bulha, ao qual preten-
diam agradecer pelo apoio 
concedido a seu favor enquan-
to estavam internadas no Hos-
pital Central da capital do país. 
Lourenço Bulha apoiou as fa-
mílias vitimadas pelo acidente 
em passagens aéreas, aloja-
mento, alimentação, entre ou-
tras acções.

Assim, manifestaram a sua 
preocupação perante a atitu-
de dos responsáveis daque-
la empresa de transporte de 
passageiros, alegando que até 
ao momento não foram con-
tactados para saberem sobre 
o seu estado de saúde e serem
informados quanto a procedi-
mentos posteriores. 

É que, além da sua condi-
ção de saúde, os passageiros 
dizem ter perdido toda a sua 
bagagem, entre outros produ-
tos de significativo valor.

Em entrevista ao “Notí-
cias”, Nilsa Timene, uma das 
vítimas, disse que já se sente 
bem. Contou-nos que sofreu 
no braço, pescoço e parte da 
coluna, mas até ao momento 

A ADMINISTRAÇÃO da dose única da vacina 
“Johnson & Johnson” vai resultar na redução do 
período da segunda fase de imunização em mas-
sa dos cidadãos residentes na Beira, num proces-
so que arranca amanhã em todo o país.

A informação foi revelada ontem ao “No-
tícias” pela directora dos Serviços Distritais de 
Saúde, Mulher e Acção Social, Neusa Joel, eluci-
dando que o processo durará 12 dias, contraria-
mente aos 14 inicialmente previstos.

A nossa entrevistada revelou que, conse-
quentemente, haverá igualmente uma redução 
dos postos de vacinação de 12 para 11.

De acordo com a dirigente, pelo menos 
53.194 pessoas de grupos considerados prioritá-
rios que tomaram a primeira dose da vacina entre 
os dias 4 e 18 de Agosto do ano em curso irão, a 
partir desta quarta-feira, regressar aos postos 
para completarem o seu processo de prevenção 
de doença grave.  

Segundo a directora de Saúde na Beira, para 
este processo estarão envolvidos mais de

100 técnicos do sector, mobilizadores e regis-
tadores, com vista a garantir maior celeridade no 
processo.  

Neusa Joel disse também que os técnicos es-
tarão distribuídos por 10 postos de vacinação, 

nomeadamente Casa dos Bicos, Largo dos Cami-
nhos de Ferro de Moçambique, Pavilhão do Clu-
be Ferroviário, Universidade Católica de Moçam-
bique. A Universidade Zambeze, Escola Primária 
Completa 25 de Junho na zona da Chamba, Insti-
tuto Nacional de Educação de Adultos, Instituto 
de Formação de Professores e de Administração 
Pública e Autárquica, Instituto Bíblico de Sofala e 
no Centro de Apoio à Velhice de Nhangau, são os 
outros locais indicados para a vacinação.

A dirigente aproveitou a ocasião para reco-
mendar à população abrangida para se fazer aos 
locais de imunização assim que a campanha ini-
ciar, de forma a evitar enchentes nos últimos dias 
do processo.

Recordou a necessidade de as pessoas ade-
rirem e cumprirem com as doses recomendadas 
pelas autoridades de saúde para garantir a sua 
completa imunização, prevenindo assim casos 
graves da Covid-19 que podem levar ao interna-
mento ou morte.

Lembre-se que estão abrangidas por esta fase 
de vacinação massiva cidadãos com idade igual 
ou superior a 50 anos, professores não imuniza-
dos nas fases anteriores, motoristas e cobradores 
de transporte de passageiros, incluindo de motas 
e bicicletas, funcionários e agentes do Estado.

ACIDENTE DA MALUANA

Vítimas queixam-se
de falta de assistência

Dose única reduz
período de vacinação

A vacinação decorre a bom ritmo na Beira

não recebeu qualquer apoio da 
transportadora. 

Reconheceu que, caso não 
tivesse sido a intervenção do 
governador, dando apoio, até 
hoje, provavelmente estaria 
“abandonada”.

Por seu turno, Dulce Saute 
contou que continua a receber 
tratamentos médicos depois de 
ter sofrido na bacia e na cabeça, 
o que lhe provocou paralisia no
braço direito.

“Viajava com uma amiga 
minha que perdeu a vida. Perdi 
os meus bens, mas ainda não 

tive ajuda daquela transporta-
dora”, lamentou.

Por sua vez,Vânia Muchan-
ga recordou que, após o trágico 
acontecimento, o governador 
de Sofala se deslocou ao hos-
pital para se solidarizar com os 
acidentados.

“Desde a primeira hora, 
o governador Bulha não me-
diu esforços. Viajou da Beira
para confortar-nos no Hospi-
tal Central de Maputo quando
mais precisávamos. Esteve no
local onde o autocarro partiu e
prestou apoio incondicional”,
elogiou. Acrescentou que ele
disponibilizou passagens aé-
reas para os familiares chega-
rem mais rapidamente a Ma-
puto, bem como alojamento e
outras despesas.

“Chegados à cidade da 
Beira, o executivo provincial 
organizou uma equipa médica 
que está a prestar assistência e 
acompanhamento às vítimas 
que se encontram em trata-
mento”, recordou.Autocarro envolvido no acidente da Maluana

ENTRETANTO, reagindo ao posicionamento 
das vítimas do acidente da Manhiça, o gover-
nador de Sofala disse, visivelmente emocio-
nado, ser dever do seu executivo apoiar e so-
lidarizar-se com todas as famílias em situações 
de emergência.  “Fomos eleitos para servir o 
povo. Esta é a razão da nossa existência. Podem 
contar connosco sempre que possível. O sinis-
tro da Maluana tirou vidas e causou ferimentos 
graves aos nossos compatriotas”, lembrou.

Defendeu também que o Governo está 
preocupado com o aumento dos casos de aci-
dentes de viação na província. Por conseguin-
te, assegurou que o Governo vai continuar a 
monitorar e sensibilizar as transportadoras, 
com vista respeitarem as regras de trânsito.

À população apelou a denunciar as trans-
portadoras que cometem irregularidades e cir-
culam sem condições condignas para os seus 
passageiros.

“Fomos eleitos para servir”

Acesse https://t.me/Novojornal



NACIONAL6 Terça-feira, 24 de Agosto de 2021

PUBLICIDADE

Nas cerimónias fúnebres, mantenha dois metros de distância das outras pessoas e use sempre a 
máscara. Evite passar a noite e refeições onde decorrem velórios ou cerimónias fúnebres. Cuide-
-se porque o vírus está em qualquer lugar.

QUARENTA e quatro pro-
fissionais de saúde, na pro-
víncia de Maputo, foram 
formados em Profilaxia 
Pré-Exposição (PrEP)  ao 
HIV, com o objectivo de 
expandir as acções de 
combate à doença. 

A capacitação visava 
dotar os técnicos de co-
nhecimentos sobre a pro-
filaxia pré-exposição, um 
método que consiste na 
tomada diária de um com-
primido que permite pre-
venvir o HIV em caso de 
exposição ao risco de in-
fecção. 

Daniel Chemane, di-
rector provincial de Saúde 
em Maputo, defendeu a 
necessidade de um traba-
lho árduo e coordenado 
entre as diversas áreas do 
sector, sobretudo no que 

concerne à veiculação de 
informação correcta so-
bre a doença, bem como a 
desmistificação de “fake  
news”, para o alcance de 
resultados satisfatórios.  

Chemane garantiu que 
vai continuar a monitorar 
o início da implementação
da estratégia nas unidades
sanitárias escolhidas para
esta fase.

Nora Mavila, médica 
responsável pelo Programa 
de HIV na Direcção Provin-
cial de Saúde, afirmou que 
a profilaxia pré-exposição 
é um método de prevenção 
que deve ser combinada 
com o uso do preservativo, 
porque o procedimento 
não protege os utentes de 
outras infecções de trans-
missão sexual, tais como 
sífilis, clamídia e gonor-

reia, assim como da gravi-
dez indesejada. 

Yolanda Santos, direc-
tora dos Serviços Provin-
ciais de Saúde de Maputo, 
referiu que a comunicação 
e o apoio psicossocial são 
importantes para adesão 
aos medicamentos e pre-
venção da doença.

Apelou aos profissio-
nais da saúde para um 
tratamento humanizado e 
sem preconceitos, tendo 
em conta o grupo-alvo en-
volvido.

A formação, realizada 
no distrito de Marracuene, 
contou com a participação 
dos funcionários da Direc-
ção Provincial de Saúde, 
serviços distritais de Saúde 
de Boane, Matola e Marra-
cuene, e da Fundação Ariel 
Glaiser.

A DIRECÇÃO Nacional de 
Identificação Civil (DNIC) 
introduziu ontem, na ci-
dade de Maputo e Matola, 
o sistema de pré-marcação
para a emissão do Bilhete
de Identidade (BI), no âm-
bito dos esforços de conter
a propagação da Covid-19.

Numa primeira fase, a 

nova modalidade de aten-
dimento será implemen-
tada nos locais em que há 
maiores enchentes. 

O porta-voz da DNIC, 
Alberto Sumbane, afirmou 
que serão disponibilizadas 
três plataformas para agen-
dar o atendimento, atra-
vés do site www.dnic.gov.

mz, pelo 841943994, como 
também se deslocando ao 
balcão dos Bombeiros ou da 
Matola para fazer o pré-re-
gisto.

 Acrescentou que após 
o pré-registo o cidadão re-
cebe uma mensagem a con-
firmar a data e a hora em
que se deve apresentar aos

balcões para tratar o docu-
mento. 

O porta-voz da DNIC 
apontou que o sistema de 
pré-marcação poderá bre-
vemente ser expandido 
para as restantes capitais 
provinciais.

O posto de recolha de 
dados dos Bombeiros, na 

capital do país, foi encer-
rado pelo menos três vezes,  
para desinfecção e testa-
gem da Covid-19 aos fun-
cionários, devido a casos 
positivos da doença entre 
os colaboradores, facto que 
contribuiu para o estudo de 
alternativas para contornar 
o problema.

A ESCOLA Secundária de 
Tenga, distrito da Moamba, 
província de Maputo, conta 
com mais duas salas de aula, 
recentemente entregues 
pelo Governador Júlio Parru-
que, que irão permitir redu-
zir o número de turmas que 
leccionavam ao ar livre ou 
em condições inadequadas.

Júlio Parruque disse estar 
a trabalhar com os parceiros 
em busca de fundos para a 
construção de mais salas de 
aula na província, para re-
duzir as turmas ao relento.

Apelou às crianças, pro-
fessores, pais e encarregados 
de educação para fazerem o 
bom uso das instalações para 
que durem mais tempo e be-
neficiem a outras crianças.

“Os nossos parceiros têm 
estado a apoiar os nossos 
projectos, e o mais impor-
tante é que na construção 

de salas ou escolas cumprem 
rigorosamente com os pa-
drões de qualidade”, disse.

Acrescentou que as in-
fra-estruturas escolares de-
vem ser de qualidade para 
que não se danifiquem com 
o mínimo de tempestade,
como acontecia em alguns
pontos da província.

“Obras de má qualidade 
descredibilizam o Governo, 
parceiros e a empresa cons-
trutora, para além de colo-
carem em risco a vida dos 
alunos e professores. A pa-
lavra de ordem é qualidade 
e mais qualidade nas obras”, 
disse.

O distrito está a funcio-
nar no presente ano lectivo 
com 80 escolas, das quais 44 
são do ensino primário do 
primeiro e segundo grau e 30 
do primeiro grau e as restan-
tes do secundário e uma do 

ensino-técnico profissional.
Foram inscritos 23.176 

alunos, contra a previsão 
inicial que apontava para 
24.234 petizes. Na secun-
dária foram inscritos 6.451, 
contra 7.457 planificados e 
no ensino técnico-profis-
sional foram inscritos 113, 
contra 88.

O rácio aluno/professor 
reduziu de 44, em 2020, para 
38 no EP1. Por seu turno, o 
rácio aluno/turma reduziu 
de 39 para 38, enquanto no 
ensino secundário geral se 
regista uma relação aluno/
turma de 64. 

Soubemos que até ao fim 
do semestre em análise, o 
distrito reduziu a necessi-
dade de carteiras, de 1.356 
para 1.026, em resultado do 
fornecimento de 250 pela 
Direcção Provincial de Edu-
cação e 80 pelos parceiros.

MAIS de 114 mil pessoas foram 
imunizadas contra a Covid-19 na 
província de Tete, durante a cam-
panha nacional de vacinação mas-
siva, superando a meta que tinha 
sido fixada em cerca de 95 mil.

O chefe do departamento de 
Saúde Pública em Tete, Hélder 
Dombole, disse que por causa da 
desinformação foi preciso iden-
tificar outras estratégias de mo-
bilização da população-alvo nos 
distritos que gradualmente perce-

beram que o processo era benéfi-
co, acabando por aderir massiva-
mente ao ponto de se superarem 
as metas.

Neste momento decorrem os 
preparativos para a próxima fase 
da vacinação massiva, que arranca 
ainda este mês, na qual as autori-
dades sanitárias de Tete progra-
maram vacinar mais de um milhão 
de pessoas.

Dombole desencorajou as pes-
soas que se envolvem em esque-

mas de fraude com  cartões de 
vacinação, explicando que é uma 
perda de tempo e quem opta por 
esta alternativa está a auto-preju-
dicar-se.

“Estamos a codificar os cartões 
de vacinação e usamos um sistema 
informatizado. Quando chegar-
mos à fase em que será necessário 
emitir certificado internacional de 
vacinação, estas pessoas não terão 
acesso, porque estarão fora do sis-
tema. E os cartões que hoje falsifi-

cam não serão úteis. O processo de 
vacinação é seguro, pelo que não 
precisamos de enveredar pelos ca-
minhos fraudulentos”, exortou.

Refira-se que com os resul-
tados alcançados, esta região do 
país passou a ter cerca de 125 mil 
pessoas imunizadas contra a Co-
vid-19, sendo que 38 mil indiví-
duos é que estão completamente 
vacinados e o remanescente fica-
rá após tomar a segunda dose, na 
etapa que inicia amanhã.

Questões prévias dominam 
primeiro dia do julgamento

“Secundária” de Tenga
com mais salas de aula

Entregues mais duas salas na Escola Secundária de Tenga

Emissão do BI passa a ser por pré-marcação 

PROVÍNCIA DE MAPUTO

Profissionais de saúde 
formados em matéria 
de prevenção do HIV

Vacinação contra Covid-19
supera expectativas em Tete

DÍVIDAS NÃO DECLARADAS

O 
JUIZ do caso das 
dívidas não de-
claradas, Efigénio 
Baptista, decidiu 
ontem, na Matola, 

conduzir o julgamento com 
base no Código do Processo 
Penal de 1929, e não no apro-
vado em 2019, e que o mesmo 
será na forma de querela. A 
decisão surge após a discus-
são das questões prévias que 
arrastaram o tempo (cerca de 
quatro horas), não tendo sido 
possível ouvir em declarações 
dos réus Cipriano Mutota e 
Teófilo Nhangumele, o que só 
poderá acontecer hoje.

Nhangumele é tido como 
uma das peças-chave do caso 
do escândalo financeiro que 
lesou o Estado moçambicano 
em cerca de 2.7 biliões de dó-
lares norte-americanos.

O juiz argumentou que 
tanto o Código assim como a 
forma das discussões visam 
salvaguardar a harmonia pro-
cessual, uma vez que desde a 
fase de instrução até ao despa-
cho de pronúncia foi aplicado 
o Código de 1929.

Na discussão das questões
prévias, o advogado Abdul 

Gani, secundado por Isálcio 
Mahanjane, argumentou que 
os prazos de prisão preventiva 
estavam largamente ultrapas-
sados, pelo que os réus deviam 
ser soltos.

Também questionaram a 
utilização de terminologias 
como réus, declarantes e tes-

temunhas, que, à luz da nova 
lei, sofreram alteração na sua 
aplicação.

Alexandre Chivale, que 
representa Ndambi Guebuza, 
António Carlos do Rosário, 
Elias Moiane e Inês Moiane, 
evocou direitos especiais de 
um dos seus constituintes por 

ser funcionário do SISE.
Na visão do tribunal, ao 

aplicar-se imediatamente a 
nova Lei do Processo do Có-
digo Penal, levantar-se-ia a 
questão sobre os prazos e re-
cursos, visto que não prevê a 
forma de processo de querela 
e os prazos previstos são para 

processos comuns e especiais.
Sobre a legalidade da pri-

são preventiva, o juiz indicou 
que se tratava de questões que 
já tinham merecido devido 
tratamento e que coube deci-
são, sobre a qual os réus e seus 
mandatados foram notifica-
dos. 

O juiz da causa condenou o 
facto de os réus Gregório Leão 
e Teófilo Nhangumele se te-
rem recusado a trajar o unifor-
me da cadeia.

Recordou que o regula-
mento interno da cadeia deve 
ser cumprido por todos os ar-
guidos e não por alguns. 

Aliás, segundo suas pala-
vras, não existem réus espe-
ciais, sendo que a “lei é igual 
para todos”.

Após as discussões prévias, 
seguiu-se a leitura da acusa-
ção, que durou pouco mais de 
quatro horas, tendo-se segui-
do a apresentação das contes-
tações pela defesa. Devido ao 
adiantado da hora e havendo 
que cumprir o recolher obri-
gatório, o juiz decidiu, ouvidas 
as partes, marcar para hoje a 
audição dos réus Cipriano Mu-
tota e Teófilo Nhangumele.

Réus chegam à tenda do julgamento na BO

ADQUIRIDA COM DINHEIRO DAS DÍVIDAS

MP exige que Chivale desocupe a casa
ALEXANDRE Chivale, advogado 
dos arguidos Ndambi Guebuza, 
António Carlos do Rosário, Elias 
Moiane e Inês Moiane, ocupa uma 
casa apreendida pelo tribunal, no 
âmbito dos presentes autos, por 
ter sido adquirida com fundos das 
dívidas não declaradas.

O Ministério Público, por 
achar que havia conflito de inte-
resses, requereu que Chivale de-
socupe o imóvel em 72 horas. No 

entender do Ministério Público, o 
advogado tem interesse no imóvel 
e, ao mesmo tempo, é mandatário 
judicial de Carlos António do Ro-
sário, proprietário da casa.

Por outro lado, Chivale é ad-
ministrador da Txopela Investi-
ment, entidade indicada como 
tendo sido usada pelo seu cons-
tituinte para o branqueamento de 
capitais.

O Ministério Público amea-

çou com o recurso ao uso da força 
pública se Alexandre Chivale não 
abandonar a casa.

Segundo o Ministério Público, 
foi nomeada a Direcção Nacional 
do Património do Estado, do Mi-
nistério da Economia e Finanças, 
como fiel depositário por razões 
de coerência. Precisou que o Es-
tado criou um órgão de adminis-
tração para a gestão de activos.

Chivale argumentou que esta-

va na casa na qualidade de admi-
nistrador da Txopela Investiment.

O julgamento refere-se às dí-
vidas não declaradas de emprésti-
mos no valor de 2,7 biliões de dó-
lares contraídos entre 2013 e 2014 
junto do Credit Suisse e VTB da 
Rússia pelas empresas PROÍNDI-
CUS, EMATUM e MAM, para levar 
avante um projecto de protecção 
da zona económica exclusiva e 
pesca de atum.

Acesse https://t.me/Novojornal



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Terça-feira, 24 de Agosto de 2021

PUBLICIDADE

A Resilience BV, solcita candidaturas a cargos de Analista de 

Negócios, Oficial de Empréstimos e Subvenções e Especialista de 
Desenvolvimento de Negócios para a implementação do Programa 

de Subvenções da Orange Corners Innovation Fund (OCIF) em Maputo, 

Moçambique.

A Orange Corners Innovation Fund (OCIF) foi lançada para 

complementar os programas de incuba ção e aceleração da Orange 

Corners, que dão aos jovens empreendedores acesso a treinamento, 

rede e instalação para lançar seus negócios ou ampliá-los.

A OCIF concentra-se no apoio a principiantes, na fase inicial, para 

empresas (anteriorimente) inscritas no programa de incubação ou 

aceleração Orange Corners. Como gestores de fundos, Resilence em 

colaboração com a GAPI e Ideialab, fornece apoio financeiro para 
principiantes por meio de empréstimos e doações e assistência técnica 

para a capacitação e desenvolvimento de conhecimento. A combinação 

de treinamento e capital proporcionará aos empreendedores o suporte 

adequado para aprender, dinamizar, crescer e dimensionar seus 

negócios, ao mesmo tempo que mitiga riscos comuns.

A Resiliência é uma empresa dinâmica, especializada em pesquisa 

e gestão de projectos (de negócios) muitas vezes complexos e 

interdisciplinares em contextos de desenvolvimento. A Resiliência 

promove sua crença nas economias saudáveis como sendo a base do 

desenvolvimeto. Alcançar esse desenvolvimento económico começa 

com o empreendedorismo e percepções locais em agronomia, 

economia e desenvolvimentos de mercado.

O funcionário será contratado directamente pela Resiliência 

Moçambique, subsidiária Moçambicana da Resilience. Local 

de trabalho será em Maputo. Na Resiliência Moçambique, 

garantimos que combinamos conhecimento, presença e 

capacidades locais com padrões internacionais e alocação de 

conhecimentos especializados.

DESCRIÇÃO DE TAREFAS

ANALISTA DE NEGÓCIOS
	 Criar documentos de subvenções e empréstimos

 Preparar o processo de financiamento e cronogramas, incluindo
contacto com parceiros no processo de candidatura

	 Triagem de candidaturas de negócios; principalmente 

principiantes com menos de 3 anos de existência

	 Monitoramento e preparação de linhas e oportunidades de 

financiamento
	 Coordenar a movimentação de fundos junto da instituição 

financeira
	 Monitoramento de beneficiários de subvenções e empréstimos
	 Prestar relatório a Gestor do Projecto

ESPECIALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
	 Avaliar as necessidades de assistência técnica para o pre-

lançamento e negócios financiáveis, incluindo seminários de 
preparação para empréstimos, aumento de escala e educação 

financeira.
	 Preparar necessidades de assistência técnica para especialista 

e membros da equipa

 Fornecer assistência técnica para principiantes em colaboração 

com o Gestor do projecto

	 Executar tarefas de gestão de projecto e prestart relatório ao 

Gestor do projecto

 Formular e coordenar curriculus para principiantes que podem 

receber financiamento por meio do programa

REQUISITOS
HABILIDADES E EXPERIÊNCIA GERAL NECESSÁRIA
	 Formação académica em finanças, economia, ou uma outra 

área relevante

 Conhecimento prático de Inglês e Português

	 Conhecimento de empreendedorismo, em particular

principiantes

	 Orientado por resultados

	 Capaz de gerir prazos rígidos

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA ANALISTA DE NEGÓCIOS
	Experiência no financiamento de pequenos negócios de 

preferência com/para um financiador ou investidor
	Rever documentos de forma crítica e identificar lacunas nos 

processos de negócios

	O mínimo de 5 anos de experiência como analista de negócios

	Especialista em Microsoft Excel, como utilizador

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ESPECIALISTA EM 
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
	Experiência no financiamento de pequenos negócios de

preferência com/para um financiador ou investidor
	Rever documentos de forma crítica e identificar lacunas nos

processos de negócios

	Mais de 5 anos de experiência relevante, incluindo treinamento,

apoio e acompanhamento de principiantes. 

Envie o seu CV e uma carta de motivação em Inglês até ao dia 31 de 

Agosto de 2021 para o Sr. Titus van Boekel pelo endereço electrónico: 

titus@resiliencebv.com.  Favor de especificar claramente a 
posição para a qual se candidate. 15 de Setembro é a provável 
data de começo.

Orange Corners Innovation Fund 
Anúncio de Vagas
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A 
direcção do Hos-
pital Central de 
Nampula (HCN) 
diz estar preocu-
pada com o facto 

de uma média diária de cinco 
crianças internadas na en-
fermaria de pediatria daque-
le estabelecimento sanitário, 
com diferentes patologias, 
estarem a ser diagnosticadas 
com a Covid-19.

São crianças que durante 
o seu internamento apre-
sentam sinais de infecções

respiratórias e quando testa-
das acusam positivo ao novo 
coronavírus. A situação 
torna-se mais preocupante 
quando se sabe que o nú-
mero de crianças que testam 
positivo para o novo corona-
vírus tende a aumentar. 

A porta-voz daquela uni-
dade sanitária de referência 
na zona norte do país, Dalva 
Cossa, considera a situação 
muito preocupante e admite 
a possibilidade de os petizes 
contraírem a doença mortí-

fera através dos pais e outros 
familiares, em alguns casos 
durante as visitas hospita-
lares. 

Segundo a porta-voz, 
nalguns casos as próprias 
mães das crianças também 
têm sido testadas positivas 
para a Covid-19. 

Neste contexto, Dalva 
Cossa reiterou apelo sobre a 
necessidade de haver maior 
vigilância e observância ri-
gorosa das medidas de pre-
venção recomendadas pelo 

protocolo sanitário, parti-
cularmente durante às visi-
tas assim como os acompa-
nhantes, por isso o hospital 
tem feito grande trabalho 
no sentido de sensibilizar os 
utentes a cumprirem essas 
medidas. 

De referir que na pro-
víncia de Nampula já foram 
registados mais de 400 ca-
sos positivos e 28 óbitos, 
segundo dados divulgados 
pelas autoridades governa-
mentais. 

QUATRO indivíduos encontram-se deti-
dos pela Polícia da República de Moçam-
bique (PRM) na cidade de Nampula, indi-
ciados no roubo de 43 sacos de amêndoa 
da castanha de caju, correspondentes a 
meia tonelada, numa fábrica de proces-
samento localizada no bairro periférico 
de Namicopo. 

O porta-voz do comando provincial 

da corporação, Zacarias Nacuti, disse que 
este que é um dos grandes roubos regis-
tados nos últimos meses na cidade de 
Nampula, foi facilitado por um  agente de 
segurança afecto à fábrica e para alcança-
rem os seus objectivos os acusados teriam 
arrombado a porta principal da unidade 
industrial. 

Nacuti explicou que o roubo provo-

cou prejuízos à fábrica em mais de 900 
mil meticais e os indivíduos foram neu-
tralizados graças ao trabalho aturado de 
investigação e perseguição fora da cidade 
de Nampula já a comercializarem o pro-
duto. 

Diligências continuam a ser feitas 
com vista à neutralização de um elemen-
to do grupo que se encontra foragido.

CINCO empresas de dife-
rentes ramos de actividade 
económica, com destaque 
para o processamento da fa-
rinha de milho, produção de 
cimento de construção e fa-
brico de fraldas descartáveis, 
acabam de receber, na cidade 
de Nampula, o selo “Made in 
Mozambique/Orgulho Mo-
çambicano”.

A entrega do selo, sur-
ge na sequência do pedido 
submetido pelas empresas, 
como forma de passarem a 
usar o selo nos seus produtos 
e serviços, depois de terem 
observado todos os requisitos 
exigidos como mandam as 
regras de atribuição. 

O secretário de Estado da 
Província de Nampula, Mety 
Gondola, que entregou o selo, 
disse que o governo e o em-
presariado da região vão con-
tinuar sempre unidos para 
melhorar o nível de qualidade 
dos bens e serviços a serem 
oferecidos no mercado na-
cional e internacional a partir 
da produção local. 

Para Gondola, a partir do 
momento em que às empre-
sas é atribuído o selo “Or-
gulho Moçambicano”, é isso 
entendido como um sinal de 
conforto a todos usuários dos 
produtos, incluindo a popu-
lação no geral.   

“Hoje e amanhã cada um 

PEDIATRIA DO HCN

Aumentam casos 
de Covid-19
em crianças 

Mais empresas usam selo
“Made in Mozambique”

Mais empresas ostentam o selo “Made in Mozambique”

Detidos por roubo de meia
tonelada de castanha de caju

de nós, enquanto consumi-
dor, terá maior exigência 
em relação aos bens e ser-
viços provenientes das vos-
sas empresas. É uma grande 
responsabilidade, porque se 
uma destas empresas ofe-
recer um produto que não 
responde às qualidades de-
finidas poderemos compro-
meter”, sublinhou Gondola.

O representante dos em-
presários cujas empresas 
beneficiaram do selo “Or-
gulho Moçambicano”, Ed-
gar Chuze, disse acreditar 
que esta conquista vai servir 
para potenciar o crescimento 
económico e as actividades, 

bem como a expansão dos 
produtos e serviços destas 
empresas a nível nacional e 
além-fronteiras.

Chuze afirmou que as 
empresas comprometem-se 
a manter e melhorar a qua-
lidade dos seus produtos e 
serviços pelos quais foram 
reconhecidas.

“Este selo serve de acre-
ditação dos seus produtos e 
serviços, por isso que não é à 
toa que é atribuido, uma vez 
que existem requisitos que 
estas empresas observaram, 
de entre os quais a qualidade 
dos seus produtos e servi-
ços”, salientou.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Associação ActionAid Moçambique
Rua Coronel Aurélio Benete Manave,
208P.O.Box 2608
Maputo

:+258-21-314342, 314345, 314604/5,
:+258-82-309431, 82-325358,

: +258-21-314346,
:

admin.maputo@actionaid.org,
Website: www.actionaid.org.

A Associação ActionAid Moçambique está a promover um Concurso Público para Avaliação Final do
Projecto Quebrando Barreira, Serviços Públicos com Perspectiva de Género e Justiça Tributária,
implementado na Cidade de Maputo e Província de Maputo nos distritos de Marracuene e Manhiça

O projeto tem uma componente significativa de monitoria, avaliação, aprendizagem e pesquisa na área de
serviços públicos com perspectiva de género e justiça tributária está a ser implementado em 4
países (Malawi, Moçambique, Nigéria, Tanzânia) com objectivo de avaliar as lacunas na provisão do direito
das crianças marginalizadas, a ter acesso à educação pública inclusiva, gratuita, de qualidade e com
financiamento público. A Avaliação Final tem como objectivo:

 Identificar se houve mudanças que o projecto contribuiu para garantir acesso à educação pública
inclusiva, gratuita, de qualidade e com financiamento público.

 Rever todas as mudanças nas alocações, gastos, estratégias e indicadores do orçamento local,
distrital e nacional para a educação e os factores que contribuíram para isso.

 Identificar quaisquer mudanças na situação actual da política em nível nacional na política
tributária, legislação, outras acções e atitudes que possam beneficiar o financiamento do sector
de educação e qualquer influência que a advocacia do projecto possa ter tido.

 Rever a extensão das actividades de advocacia em nível nacional / distrital / comunitário, a
força da coordenação e vínculos das partes interessadas e qualquer contribuição que eles possam
ter feito para melhorar a qualidade, provisão e financiamento da educação pública no nível local.

 Rever até que ponto os planos e estratégias da secção de educação nacional / estadual / distrital
incluem meninas, crianças com deficiência e todas as outras crianças marginalizadas.

Os consultores interessados devem submeter:
 A proposta técnica & financeira da consultoria, incluindo o cronograma das actividades e a

metodologia a ser aplicada;
 Disponibilidade para iniciar a consultoria;
 Demonstração de experiências anteriores na área, perfil do pessoal e contactos de referência.

O prazo para a apresentação de candidaturas é 30 de Agosto de 2021. A pré-selecção terá lugar durante
a semana de 3 de Setembro de 2021 e os candidatos aprovados serão entrevistados e nomeados durante
a semana de 6 de Setembro de 2021. Poderão solicitar os termos de referênciaatravés do endereço:
aaddmmiinn..mmaappuuttoo@@aaccttiioonnaaiidd..oorrgg

Por favor, todas as propostas deverão ser enviadas para o endereço: . ou entregues fisicamente na
Associação ActionAid Moçambique, sita na Rua Coronel Aurélio BeneteManave, N° 208, P.O. Box 2608,
Maputo.

ActionAid is a national anti-
povertyassociation member of
the AAI federation working in
over 40 countries, taking sides
with poor people to end
poverty and injusticetogether

DÍVIDAS NÃO DECLARADAS

Políticos esperam julgamento justo
DE HOJE ATÉ 2 DE SETEMBRO

Brigadas da AP Maputo 
trabalham nos distritos

MEMBROS da Mesa da As-
sembleia Provincial de Mapu-
to (APM) lideram, de hoje até 
2 de Setembro, equipas que 
irão trabalhar nos oito distritos 
para fiscalizar as actividades 
dos órgão de governação des-
centralizada, no cumprimento 
das acções planificadas para o 
presente ano.

O ponto de partida será 
o distrito da Manhiça, onde
a brigada chefiada pelo pre-
sidente da Assembleia Pro-
vincial de Maputo, António
Pascoal, vai verificar o funcio-
namento dos órgãos governa-
tivos, sobretudo a intervenção
na sensibilização para o cum-
primento das medidas de pre-

venção e combate à Covid-19.
De forma geral, esta activi-

dade tem em vista sensibilizar 
a população para a observân-
cia das medidas de prevenção 
e contenção da propagação da 
pandemia em todos os distri-
tos de Maputo.

Pascoal disse ao “Notí-
cias” que esta deslocação vai 
permitir que os membros da 
APM possam interagir com os 
transportadores nos terminais 
rodoviários, com a população 
nos mercados ou aglomerados 
para a observância do proto-
colo sanitário de prevenção da 
Covid-19.

“Iremos realizar encon-
tros com líderes comunitários 

e religiosos, músicos, profes-
sores, associações de trans-
portadores, entre outros, para 
sensibilizá-los sobre o seu 
envolvimento permanente 
na mobilização da população 
para a prevenção da doença”, 
disse António Pascoal, para 
quem é importante transmi-
tir a mensagem central da si-
tuação de calamidade pública 
decretada pelo Conselho de 
Ministros.

Para esta deslocação, fo-
ram criadas oito equipas 
de trabalho chefiadas pelos 
membros da mesa e farão par-
te todos os 81 componentes da 
Assembleia Provincial de Ma-
puto. 

P
ARTIDOS políticos com 
assento na Assembleia 
da República esperam 
que o julgamento do 
caso das dívidas não 

declaradas que iniciou ontem 
em Maputo, no Estabeleci-
mento Penitenciário de Máxi-
ma Segurança, vulgarmente 
conhecido por BO, seja justo, 

com penas exemplares para os 
arguidos.

Ao mesmo tempo, saúdam 
o Ministério Público e outras
instituições da Justiça e a dis-

ponibilidade da Ordem dos 
Advogados para dar assistên-
cia ao julgamento, um gesto 
importante, tendo em conta a 
experiência que estes actores 

carregam na área. O julgamen-
to do maior escândalo finan-
ceiro no período pós-indepen-
dência iniciou ontem com 19 
arguidos.

Frelimo quer que seja feita justiça
FELIZ Sílvia, porta-voz da 
bancada parlamentar da Fre-
limo na Assembleia da Re-
pública, afirmou que o seu 
partido e todos os moçambi-
canos esperam que a justiça 
seja feita e que aqueles que 
cometeram crimes sejam res-
ponsabilizados.

“Nós, a Frelimo, espera-
mos que a justiça seja feita e os 
que terão cometido os crimes 
sejam responsabilizados e, 
acima de tudo, que se aplique 
a Lei de Recuperação de Ac-
tivos para ressarcir o Estado 
e o povo moçambicano pelos 
danos causados”, disse o de-
putado, acrescentando que a 
aplicação de penas exempla-
res e justas vai desencorajar a 
prática de actos semelhantes.

Explicou que se trata de 
um processo extremamente 
complexo e é a primeira ex-
periência do país, por isso, a 
Frelimo saúda o trabalho feito 
pelas instituições de Admi-
nistração da Justiça, embora 
tenha havido pouca colabora-
ção de alguns países aos quais 

lho do Ministério Público e de 
outras instituições da justiça, 
bem como a disponibilida-
de da Ordem dos Advogados 
para dar assistência fazem 
acreditar que o julgamento 
vai trazer resultados deseja-
dos e permitir reparar os da-
nos causados ao Estado.

Disse que acredita na ca-
pacidade do juiz da causa 
deste processo complexo. 
“Quero acreditar que ele tra-
balha na base da lei e a sua ex-
periência de dez anos mostra 
que é uma pessoa que conhe-
ce os contornos da lei”, disse. 

Segundo o deputado, este 
julgamento vai devolver a 
boa imagem do país e é mais 
uma prova de que o Governo 
está comprometido em com-
bater a corrupção. “A apro-
vação da Lei de Recuperação 
de Activos foi um passo mui-
to importante e vai credibili-
zar Moçambique nas praças 
financeiras internacionais, 
uma vez que, desde que este 
assunto despoletou, o país 
passou para uma lista negra, 
para além do receio de alguns 
sectores de que não havia in-
teresse do Governo em fazer 
a justiça”, finalizou, classifi-
cando o julgamento de pas-
so importante no combate à 
corrupção.O SECRETÁRIO-GERAL da Rena-

mo, André Majibire, disse que o seu 
partido está satisfeito com o julga-
mento, tendo em conta que a sua 
bancada no Parlamento foi quem 
negou que este caso fosse tratado 
como dívida soberana, mas sim dí-
vida oculta.

Magibire, que também é depu-
tado da Assembleia da República, 
disse que para a Renamo não fazia 
sentido ser tratado como dívida 
soberana porque foi contraída sem 
prévia informação ao Parlamento. 

“Estamos satisfeitos com este 
julgamento e esperamos que haja 
sentença justa, tendo em conta o 
sofrimento que este crime trouxe 
ao povo moçambicano”, disse.

Segundo o secretário-geral da 
Renamo, este é o primeiro processo 
que envolve grandes figuras do Es-
tado, o que há anos era impossível, 
enchendo de expectativas o povo 
moçambicano sobre o combate à 
corrupção.   

Vai moralizar gestão da coisa pública

o Governo solicitou coopera-
ção jurídica e judiciária.

“Saudamos porque mes-
mo com essas dificuldades 
conseguimos instruir um 

processo que hoje está em 
julgamento”, disse o deputa-
do, salientando que a expec-
tativa dos moçambicanos e da 
comunidade internacional é 

de compreender o que acon-
teceu e, doravante, haver jus-
tiça e responsabilização dos 
envolvidos.

Para Feliz Sílvia, o traba-

Renamo satisfeita com audiências

PARA Fernando Bismarque, 
porta-voz da bancada do MDM 
na Assembleia da República, os 
moçambicanos esperam que 
o julgamento esclareça todo o
processo que culminou com o
endividamento do país à mar-
gem da lei. 

Disse que, para o seu par-
tido, os implicados devem ser 
responsabilizados de forma 
exemplar e que a Procuradoria-
-Geral da República e o tribunal
desencadeiem um processo de
arresto dos bens de todos os
implicados.

Segundo o político, é ex-
pectativa de todos os moçam-
bicanos que o juiz termine o 
processo com sucesso, conde-
nando os implicados e absol-
vendo aqueles que não tiverem 
a sua mão neste crime que está 
a prejudicar os mais de 30 mi-
lhões de moçambicanos.

“Que o juiz não tenha medo 
de arrolar outras testemunhos 
neste processo”, disse.

Para o deputado Bismar-
que, o MDM tem esperança 
de que este processo esclareça 
muitas zonas de penumbra, o 
que vai permitir que Moçambi-
que volte às praças financeiras 
internacionais, ao mesmo tem-

po que vai criar condições para 
que os moçambicanos perce-
bam que no país ninguém está 
acima da lei.

Para este deputado, este 
é um julgamento pedagógico 
que vai moralizar a administra-
ção da coisa pública, porque é 
preciso sinalizar às pessoas que 

praticam a corrupção que o sis-
tema da justiça existe, é isento, 
transparente e persegue a to-
dos. De acordo com Bismarque, 
a transmissão em directo per-
mite que toda a sociedade veja 
como está a decorrer, o que é 
salutar. 

“Circularam nos últimos 

dias informações que mostra-
vam o receio das capacidades 
do juiz Efigénio Baptista, que 
está a julgar o caso das dívidas 
ocultas, mas nestas primeiras 
horas vimos que ele está à altu-
ra dos desafios”, disse, convi-
dando toda a sociedade a deixar 
que o juiz faça o seu trabalho.

Feliz Sílvia

André Majibire

Fernando Bismarque

Membros da Assembleia Provincial de Maputo nos distritos para fiscalizar a acção governativa

Acesse https://t.me/Novojornal
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
SECRETARIADO GERAL

Aviso
No Jornal “Notícias” do dia 12 de Agosto de 2021, foi publicado o Aviso da abertura do 

concurso de mobilidade para a Assembleia da República, e havendo necessidade da correção 

na indicação dos anos de serviço e de experiência profissional, exigidos para o efeito, onde 
se lê: possuir 15 anos de serviço no Estado e experiência profissional comprovada de 15 
anos de serviço PASSA A LER-SE: 5 anos de serviço no Estado e 5 anos de experiência 
profissional comprovada. O prazo de entrega de requerimento de pedido de admissão ao 

concurso é de 30 dias, contados a partir do dia 12 de Agosto de 2021.

Maputo, aos 18 de Agosto de 2020

O Secretário-Geral 
Alfredo Vasco Nogueira Nampete

8140

7988

MOZAMBIQUE HEAVYSAND CO. VII., LDA

Projecto De Exploração Mineira De Areias Pesadas No Distrito De Chinde, 
Província Da Zambézia

Estudo de Impacto Ambiental 

ALTERAÇÃO DA DATA DA CONSULTA PÚBLICA

A Mozambique Heavysand Co. VII, Lda informa ao público que a reunião de Consulta Pública no 

âmbito do projecto de exploração de areias pesadas de Chinde em fase do EIA, inicialmente marcada 

para o dia 7 de Setembro de 2021, na cidade de Quelimane, foi adiada por motivos de força maior 
para o dia 13 de Setembro de 2021. Entretanto, mantém-se a data da reunião da consulta pública 

a ser realizada no dia 6 de Setembro, em Chinde, de acordo com a seguinte programação:

Data Distrito/Cidade Local da reunião Hora

6/9/2021 Distrito de Chinde Arijuane 10.00 horas

13/9/2021 Cidade de Quelimane Hotel VIP 10.00 horas

Maputo, aos 24 de Agosto de 2021

9155

O GOVERNADOR de Cabo 
Delgado, Valige Tauabo, pediu 
à população da província 
vigilância para evitar que 
os terroristas que fogem da 
ofensiva da força conjunta 
Moçambique e Ruanda “se 
misturem” com a população 
deslocada.

Falando no posto 
administrativo de Nairoto, 
distrito de Montepuez, onde 
trabalhou durante a semana, 
Valige Tauabo disse que a 
vigilância deve ser reforçada 
para evitar que os insurgentes 
se juntem à população.

“Estes terroristas, quando 
sentem o poder das Forças 
de Defesa e Segurança (FDS), 
põem-se em fuga. Ao escapar, 
também quererão fazer-se 
passar por deslocados vindos 
das nossas aldeias. É aqui 
onde somos chamados a 
sermos vigilantes, pois vão 
querer misturar-se”, disse o 
governador.

A luta contra os terroristas 
ganhou novo impulso quando, 
a 8 de Agosto corrente, forças 
conjuntas de Moçambique e 
do Ruanda reconquistaram a 
estratégica vila portuária de 
Mocímboa da Praia, que esteve 
nas mãos dos terroristas por 

mais de um ano.
O Ruanda destacou para 

Moçambique um contingente 
de 800 militares e 200 polícias 
para o combate aos grupos 
armados em Cabo Delgado, no 
âmbito de um acordo bilateral 
com Maputo. 

Valige Tauabo apelou 
ainda à população para que 
tenha maior cuidado ao 
albergar supostos deslocados 
dos distritos afectados pela 
insurgência na província.

“Ninguém pode acomodar 
um deslocado de qualquer 
maneira. Agora já é diferente, 
se vamos acolher quem 
tenha vindo desses distritos é 
responsabilidade do acolhedor 
partilhar informação com 
as estruturas locais”, frisou 
Tauabo.

Além do Ruanda, 
a Comunidade de 
Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) destacou 
para Moçambique a Força em 
Estado de Alerta, lançada em 9 
de Agosto.

Não é conhecido o 
número de efectivos militares 
que a SADC enviou para 
Moçambique, mas a missão 
militar integra contingentes 
da África do Sul, Botswana, 

O PARTIDO Frelimo lançou no 
sábado, na cidade da Beira, ca-
pital provincial de Sofala, as co-
memorações dos 60 anos da sua 
criação.

Falando a propósito, o chefe 
da brigada central de assistência 
a esta região do país, Manuel 
Tomé, defendeu que 60 anos 
para uma pessoa são muitos, 
mas para uma instituição são 
poucos.

Anunciou que o seu partido 
vai desenvolver várias activida-
des nas células, comités de cír-
culos e de zonas.

Presente no encontro, Al-
cido Nguenha acrescentou que 
as comemorações serão repli-
cadas nos distritos através de 
actividades culturais, palestras 
e sessões de esclarecimento que 
serão momentos de reflexão so-
bre o percurso da Frelimo desde 

a sua fundação até ao presente 
momento.

Num outro pronunciamen-
to, afirmou que a celebração dos 
60 anos da Frelimo será mo-
mento de reforço e consolidação 
da independência nacional, da 
luta pela soberania, do combate 
ao terrorismo e da paz efectiva.

Abordado sobre o preenchi-
mento da vacatura deixada pela 
primeira secretária, Angelina 

Ntchumali, falecida no dia 21 
de Junho, Manuel Tomé assu-
miu que o seu partido ainda não 
tem data para o processo da sua 
substituição. 

“Seguramente, esta é uma 
questão que a direcção da Fre-
limo tem vindo a ponderar 
com toda a seriedade. Estamos 
preocupados com esta questão e 
tudo que o partido faz pensa no 
destino de Sofala", assegurou.

A 
FORÇA conjun-
ta Moçambique e 
Ruanda tomou de 
assalto mais um re-
duto dos terroristas, 

depois de uma batalha muito 
intensa ocorrida sexta-feira 
nas matas do posto adminis-
trativo de Mbau, província de 
Cabo Delgado.

A retoma de Mbau acon-
teceu depois que as forças 
conjuntas expulsaram, a 8 
de Agosto corrente, os terro-
ristas de Mocímboa da Praia, 
importante vila portuária de 
Moçambique que durante um 
ano esteve sob o controlo dos 
extremistas. 

Segundo o “The New Ti-

mes”, um jornal editado em 
Kigali, depois da sua fuga 
precipitada de Mocímboa da 
Praia, os terroristas refugia-
ram-se mais para o sul, nas 
densas matas de Mbau, tendo 
na sua peugada a força con-
junta moçambicana e ruan-
desa. 

Quando se encontravam a 
cerca de cinco quilómetros de 
de Mbau, as forças combina-
das encontraram cerca de 80 
a 100 insurgentes, acto que se 
seguiu a um combate intenso. 
Os insurgentes perderam 11 
homens e abandonaram mui-
tas armas e munições antes de 
fugirem. 

Durante a sua fuga, os in-

surgentes abateram árvores 
enormes que usaram para ten-
tar bloquear as estradas princi-
pais, a fim de tentar retardar o 
avanço das forças combinadas.

Entretanto, as forças ruan-
desas e moçambicanas conti-
nuam a perseguir os terroristas 
para desalojá-los das poucas 
áreas sob o seu controlo, espe-
cialmente nas áreas designa-
das por Siri I e Siri II.

A ofensiva militar em Mbau 
não constitui surpresa, pois 
já havia sido anunciada pelo 
comandante do Exército mo-
çambicano, o Major-general 
Cristóvão Chume, logo após a 
tomada da vila de Mocímboa 
da Praia.

MOÇAMBIQUE E RUANDA

Força conjunta 
retoma Mbau

 Na altura, Chume disse que 
a ofensiva militar prosseguia 
com bombardeios aéreos e de 
artilharia “de forma a não dar 
descanso ao inimigo”.

Antes da retoma de Mbau, 
o Brigadeiro Xavier António,
um oficial militar envolvido
nas operações, exortou as co-
munidades locais a permane-
cerem vigilantes porque a si-
tuação de segurança ainda não
está totalmente estável. Frisou
que ainda é o início da abertura
de um corredor que vai permi-
tir o retorno seguro às suas zo-
nas de origem.

Ruanda manifestou, a 18 de 
Agosto, disponibilidade para 
continuar a colaborar com o 
Governo moçambicano e ou-
tros parceiros nas próximas 
fases de estabilização e desen-
volvimento.

 O contingente militar 
ruandês encontra-se em Mo-
çambique desde 9 de Julho, em 
reposta a um pedido formula-
do ao Governo de Ruanda, que 
enviou mil soldados a Cabo 
Delgado para ajudar a comba-
ter os terroristas, estabilizar a 
região e restaurar a autoridade 
do Estado.

As tropas ruandesas traba-
lham em estreita colaboração 
com as Forças Armadas de De-
fesa de Moçambique (FADM) e 
as da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral 
(SADC). - (AIM)

FUGA DE TERRORISTAS

Governador pede 
reforço da vigilância

Governador de Cabo Delgado não quer que terroristas se misturem com os deslocados

Frelimo em Sofala lança  
celebração dos 60 anos

Angola, Lesotho e Tanzania, 
nas especialidades de forças 
terrestres, navais, aéreas, 
inteligência, logística, entre 
outras. 

A missão militar da SADC 
é comandada pela África 
do Sul, país que apresenta 
o maior contingente. O
Botswana é adjunto, enquanto

Moçambique faz parte do 
mecanismo de coordenação, 
ocupando a posição de Estado-
Maior. 

Refira-se que a província 
de Cabo Delgado é assolada por 
ataques terroristas desde 2017, 
os quais já provocaram a morte 
de mais de duas mil pessoas e 
mais de 800 mil deslocados.

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

A Missão dos Estados Unidos em Maputo-

Moçambique procura por candidatos 

elegíveis e qualificados para a vaga de 
Motorista.

Funções básicas:
O incumbente opera um veículo motorizado 

em conformidade com as leis locais, políticas 

e regulamentos do governo dos EUA, e 

instruções do supervisor do escritório de 

RPA para transportar o pessoal da secção, 

visitantes oficiais, ou documentos dentro da 
cidade e áreas circundantes. Mantém o veículo 

limpo e em boas condições de funcionamento. 

Trata de tarefas administrativas básicas e 

actua como expedidor, conforme lhe forem 

atribuídas pelo supervisor do RPA.

Uma cópia da descrição completa da posição 

apresentando todas as responsabilidades 

encontra-se disponível no seguinte link: 

https://mz.usembassy.gov/embassy/jobs/
Todos os candidatos interessados nesta 

posição deverão submeter as suas 

candidaturas até ao dia 25 de Agosto de 
2021, através do seguinte link: 

https://erajobs.state.gov/dosera/moz/
vacancysearch/searchVacancies.hms

8826

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

___________
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO

Departamento de Aquisições 

ANÚNCIO DE CONCURSO

A Secretaria de Estado da Juventude e Emprego (SEJE) convida empresas interessadas e elegíveis 

a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento de viaturas, conforme a tabela abaixo:

Modalidade 

de 

Contratação

Objecto de 

Contratação

Data e hora de 

entrega

Data e hora de 

Abertura

Anúncio de 

Posicionamento

Garantia Provisória

Valor Validade

31A002541/

CP/01/2021

Fornecimento 

de Viaturas de 

Serviço

16/09/2021

Até ás

10:00horas

16/09/2021

ás

10:30horas

21/09/2021

ás

09:45 Horas

97.500,00MT
120 dias 

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

concurso ou levantá-los na SEJE, sita na Av. 10 de Novembro nº 74, 2º piso, pela importância

não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), por cada caderno de encargo.

2. O valor do caderno de encargo acima referido, deverá ser depositado na conta nº

21258801410001, BCI - Secretaria de Estado da Juventude e Emprego - Receitas Próprias.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço, hora e dia acima indicados, na presença dos

concorrentes que desejarem comparecer.

4. O prazo de validade das propostas do concurso público é de 120 dias, contados a partir da data

da sua abertura.

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

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/ 2016,

de 8 de Março.

Maputo, 24 de Agosto de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível) 

8227

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA MATOLA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

EDITAL
CONCURSO PÚBLICO

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

Nº do 
Concurso

Designação

Data de Entrega da 
Proposta

Data e Hora de

Abertura das 
propostas

Garantia Provisória Alvará

15/CMCM/
UGEA/21

Empreitada de Obras Públicas para 
Construção de Vala de Drenagem no 
Prolongamento da Av. Das Indústrias 
(EN4- Mulotana)

15/09/2021

09:00h

15/09/2021

09:30h

55.000,00MT 5ª Classe

16/CMCM/
UGEA/21

Empreitada de Obras Públicas para 
Asfaltagem do troço (Terminal de 
Tchumene-Matola Gare-Circular-
Siduava-Muhalaze-Mucatine)

15/09/2021

11:00h

15/09/2021

11:30h

8.500.000,00MT 7ª Classe

17/CMCM/
UGEA/21

Empreitada de Obras Públicas para 
Construção de um Mercado de 
Intersecção

16/09/2021

09:00h

16/09/2021

09:30h

200.000,00 MT 5ª Classe

20/CMCM/
UGEA/21

Empreitada de Obras Públicas para 
Construção de Campo de Futebol 
onze.

16/09/2021

09:00h

16/09/2021

09:30h
N/A 3ª Classe

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquirí-los no endereço abaixo indicado, nas horas
normais de expediente, pela importância não reembolsável de 5.000,00MT (Cinco mil meticais) / Unidade.

a) ENDEREÇO:

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

Contacto: +258 86 55 22 711

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

4. A visita ao local das obras será efectuada no dia 27 de Agosto de 2021, pelas 09:30 horas e a concentração será no Edifício-Sede do Conselho Municipal da 
Matola. 

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

6. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto 5/2016 de 08 de Março.

Matola, Agosto de 2021

Chefe da UGEA

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO

INSTITUTO NACIONAL DE EMPREGO

ANÚNCIO DE CONCURSO

Concurso Público Nº01/SEJE/INEP-IP/RAQ/2021

1. O Instituto Nacional de Emprego, Instituto Público, abreviadamente, designado INEP, IP, torna

público que está aberto o concurso para fornecimento de Kits para o Auto-emprego, de acordo

com o quadro abaixo.

2. Convida-se a todas as pessoas colectivas ou singulares interessados e que reúnam as condições

de elegibilidade a apresentarem propostas em cartas fechadas.

Objecto Modalidade
Entrega das 
propostas

Abertura das 
propostas

Preço do 
Caderno

Garantia 
Provisória

Fornecimento de 

135 Kits para o 

Auto-Emprego

Concurso Público
Até 10H00 do dia 

13/09/2021

10H30 do dia 

13/09/2021
2.000,00MT

Exigida conforme o 

caderno de encargos

3. O caderno de encargos poderá ser consultado e/ou adquirido na Secretaria deste Instituto,

mediante a apresentação do comprovativo de depósito do valor do caderno de encargos na

conta no 1058066921001MZN, domiciliada no Standard Bank.

4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

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

8 de Março.

5. As propostas serão recebidas e abertas na sede do INEP, IP, na Repartição de Aquisições, 1o 

andar, sito na Av. 24 de Julho, no 2240.

Maputo, 20 de Agosto de 2021

A Autoridade Competente

Ilegível
9113

Acesse https://t.me/Novojornal
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A Peace Parks Foundation (PPF) é uma organização sem fins 
lucrativos estabelecida para facilitar a criação e o desenvolvimento 
das Áreas de Conservação Transfronteiriça (ACTF) na África 
Austral. A Peace Parks está actualmente a apoiar o desenvolvimento 
das áreas de conservação em Moçambique através de acordos de 
parceria com a Administração Nacional das Áreas de Conservação 
(ANAC).

A Peace Parks pretende contratar um Oficial de Turismo baseado 
na sede da Reserva Especial de Maputo (REM) e Reserva Marinha 
Parcial da Ponta do Ouro (RMPPO), reportando ao Administrador 
do Parque.

Requisitos: 
• Qualificações relevantes com pelo menos cinco anos de ex-

periência em operações de turismo; 
• Preferência será dada ao candidato com experiência em 

liderança,  gestão e/ou assessoria em turismo baseado na
natureza;

• O candidato ideal deve ter experiência: (1) na implemen-
tação e no desenvolvimento estratégico do produto bem
como ao nível operacional (2) em vários produtos turís-
ticos, trilhas 4x4 e campismo e desenvolvimento de con-
cessões turisticas nas áreas de conservação (3) no desen-
volvimento e em operações de serviços de apoio, incluindo 
sistemas de reservas, gestão do pessoal e serviços de apoio 
ao campismo;

• Motivado com forte experiência em liderança e gestão de 
equipa, incluindo capacidade para motivar, alcançar con-
sensos, estabelecer objectivos e gestão do desempenho;

• Capacidade demonstrada no uso de tecnologias no desen-
volvimento de turismo; 

• Carta de Condução;
• Bons conhecimentos de Português e Inglês e respectivas

habilidades de comunicação. 

Tarefas: 
1. Gestão das operações de turismo da REM/RMPPO incluindo 

entre outras as seguintes:
• Gestão dos trabalhadores, processos e instalações de tu-

rismo, assegurando que estejam em conformidade com as
boas práticas internacionais;

• Reservas e questões ligadas ao turismo;
• Pessoal do portão de entrada e serviços de turismo; 
• Trilhas 4x4 e produtos e instalações de campismo; 
• Safari e outras actividades turísticas da Reserva;
• Nomeação, Gestão do Desempenho , Orientação e Apoio na 

formação de todo o pessoal de turismo. 

• Apresentação de relatórios mensais de progresso sobre
todas as actividades relativas ao turismo;

• Realização de reuniões regulares de desenvolvimento e 
gestão do turismo;

• Assegurar o desenvolvimento e actualização e precisão
conforme necessário de comunidades de imprensa, sina-
lizações, brochuras, materiais de marketing, páginas web 
em relação aos produtos, serviços e imagem do turismo; 

• Inspeccionar proactivamente todas as instalações para ga-
rantir a sua organização e manutenção e reportar e efec-
tuar a monitoria nos casos em que assistência externa é 
necessária;

• Gestão de acordos de operadores e concessões, asseguran-
do que estejam em conformidade com as normas exigidas 
e garantir o cumprimento dos termos contratuais;

• Rever e dar recomendações sobre a estrutura das taxas de 
turismo para os produtos de turismo terrestre e marinho; 

• Quaisquer outras actividades de apoio à gestão das áreas
de conservação e turismo conforme razoavelmente neces-
sário.

2. Desenvolvimento de Oportunidades de Turismo
• Ser responsável pela implementação da estratégia de de-

senvolvimento de turismo; 
• Desenvolvimento e implementação de plano de marke-

ting e sensibilização económica;
• Apoiar a planificação e o desenvolvimento pelos provedo-

res seleccionados dos serviços e produtos de turismo; 
• Explorar e desenvolver actividades nas áreas de conser-

vação como produtos geridos pelas respectivas áreas de
conservação ou provavelmente como parcerias com ope-
radores ou provedores de serviços de turismo circunvi-
zinhos; 

• Apoiar  a ANAC na promoção, processos de concurso e de-
senvolvimento de novas oportunidades para operadores e 
concessionários privados. 

Remuneração: Será negociado um pacote salarial competitivo, 
com base nas qualificações e experiência. 

Os candidatos interessados poderão submeter uma carta de 
apresentação a detalhar o seu interesse e adequação para a 
posição bem como o Curriculum Vitae em Português e Inglês, com 
detalhes de contacto de 3 referências até ao dia 31 de Agosto 
2021 para: Peace Parks Foundation e-mail: applications@
peaceparks.org 

Apenas CANDIDATOS PRÉ-SELECCIONADOS serão contactados 
para entrevista.

OFICIAL DE TURISMO 
RESERVA ESPECIAL DE MAPUTO/RESERVA MARINHA PARCIAL DA PONTA DO OURO 

(Período do Contrato: Três Anos)
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COORDENADOR PARA ESTABELECIMENTO DE CORREDOR DE CONSERVAÇÃO 
NA ÁREA DE CONSERVAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DO GRANDE LIMPOPO  

MAPUTO (MOÇAMBIQUE)

 (Período do Contrato: 1 ano renovável)

A Peace Parks Foundation é uma organização sem fins lucrativos criada para facilitar o 
estabelecimento e desenvolvimento das Áreas de Conservação Transfronteiriça (ACTF) na África 
Austral. A Peace Parks Foundation está actualmente a apoiar o desenvolvimento das áreas de 
conservação em Moçambique através de acordos de parceria com a Administração Nacional das Áreas 
de Conservação (ANAC), na co-gestão de 4 áreas de conservação situadas nas ACTF dos Libombos e 
do Grande Limpopo. Como parte do apoio ao desenvolvimento a implementação do Tratado sobre 
a ACTFGL, A Peace Parks Foundation pretende contratar um Coordenador para Estabelecimento de 
Corredor de Conservação na ACTFGL baseado em Maputo com períodos regulares longos de viagem 
dentro da ACTFGL.

Reporte: 
O Coordenador para Estabelecimento de Corredor de Conservação na ACTFGL reportará ao Gestor 
Sénior de Projecto da PPF e à Equipa de Trabalho do Corredor da ACTF que fornecerá orientação e 
apoio estratégico e técnico, incluindo facilitar a obtenção de informação técnica relevante tal como 
relatórios técnicos, cadastro etc. O incumbente trabalhará em estreita colaboração com os pontos 
fociais definidos dentro dos parques nacionais de Limpopo, Banhine e Zinave. 

Grupo Técnico de Trabalho 
O grupo de trabalho é constituido por dois representantes da ANAC, 2 da PPF e 2 da Província de 
Gaza. Será presidido por um representante da ANAC. O Grupo de trabalho reunir-se á pelo menos 
3 vezes por ano para acompanhar o progresso das actividades do coordenador. 

Requisitos: 
• Licenciatura ou qualificação equivalente numa área relacionada, preferencialmente formação em

Conservação, Desenvolvimento Rural ou Comunitário;

• Mínimo de cinco anos de experiência no sector de conservação;

• É fundamental ter bom domínio da escrita e fala das línguas Portugusa e Inglesa e conhecimentos de
Changana constitui uma vantagem;

• Muito boas habilidades de facilitação ao nível da comunidade e nas estruturas locais;

• Capacidade de criar ligações a nível distrital e comunitário (com apoio da ANAC para colaboração
institucional a nível superior);

• Competência e experiência comprovadas na realização de trabalho de escritório (análise, elaboração
de relatórios, etc) e trabalho de campo;

• Uma capacidade de entender os conceitos e as necessidades dos corredores e a conservação da pai-
sagem e desenvolvimento das áreas de conservação;

• Conhecimento prático sobre meios de vida da comunidade (incluindo capacidade de melhorar ou
criar meios de vida alternativos e resiliência dentro e ao redor das áreas de acção da iniciativa);

• Conhecimentos avançados de informática sendo que a capacidade de edição electrónica e de desen-
volver e actualizar as páginas webs constitui vantagem;

• Motivado com capacidade de trabalhar de forma independente e dentro de uma equipa;

• Nacionalidade moçambicana;

• Portador de Carta de Condução com capacidade de conduzir em locais remotos.

Áreas de Desempenho:
• Liderar, gerir e apoiar iniciativas de desenvolvimento rural realizadas na Áreas de Conservação

Transfronteiriça do Grande Limpopo (ACTF);

• Participar no processo de avaliação da viabilidade de projectos de REDD+ na ACTFGL e, posterior-
mente, liderar e gerir a implementação de projectos de REDD+ onde for considerado viável;

• Analisar todas as informações relativas ao desenvolvimento e implementação de corredores de con-
servação dentro da ACTFGL (literatura, mapas; relatórios; modelos; informações sobre a colocação
de colares; planeamento territorial; DUATs, etc) e identificar quaisquer necessidades adicionais de
informações (ex: colocação adicional de Posts, ponto de situação de DUATs, etc);

• Manter mapas de locais de corredor de conservação mais viáveis para investigação adicional. O ma-
peamento deve incluir todas as informações tais como uso e aproveitamento da terra comunitária e
DUATs;

• Desenvolver uma apresentação de informações para efeitos de consulta às autoridades distritais de
modo que os corredores de conservação sejam comunicados de forma clara, incluindo traçar o po-
tencial para a economia baseada na vida selvagem na região;

• Realizar várias visitas de campo para avaliar cada corredor no terreno caso necessário com apoio de
uma aeronave, registando informações relevantes incluindo os usos complementares e conflituosos
da terra, impactos comunitários, disponibilidade da água, etc.;

• Apresentar uma análise de cada corredor de conservação com as respectivas recomendações.

• Identificar e analisar os vários modelos para a implementação do corredor de conservação (ex: ex-
tensão dos limites das áreas de conservação; criação de áreas de conservação comunitária; promo-
ção de fazendas de bravio/alteração dos limites das existentes etc);

• Apresentar um plano e orçamento para implementação dos corredores de conservação que deverá
incluir os impactos e benefícios comunitários;

• Interagir com e apoiar o processo de planificação de Vedor e com as autoridades províncias de Gaza
para assegurar a inclusão de corredores de conservação dentro do processo da planificação do uso
da terra da Província de Gaza;

• Submissão de relatórios mensais de progresso e facilitação das reuniões da Equipa de Trabalho.

Remuneração: Um pacote salarial competitivo será negociado com base nas qualificações e 
experiência. 

Os candidatos interessados deverão submeter uma carta de apresentação, detalhando o seu interesse 
e qualificação para a posição bem como o Curriculum Vitae em Inglês, com detalhes de contacto de 
3 rastreáveis referências até ao dia 31 de Agosto para: applications@peaceparks.org 

Apenas CANDIDATOS PRÉ-SELECCIONADOS serão contactados para entrevista. 
7796

ÁREA DE CONSERVAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DO GRANDE LIMPOPO (ACTFGL)
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SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS Nº 72065621RFA00011
ASSISTÊNCIA DA USAID ÀS ESCOLAS PRIMÁRIAS E 

SECUNDÁRIAS PARA PROMOVER MAIOR RETENÇÃO DE 
RAPARIGAS NAS ESCOLAS E PROPORCIONAR UM AMBIENTE DE 

APRENDIZAGEM SEGURO NAS ESCOLAS MOÇAMBICANAS 
(USAID’S ADVANCING GIRLS EDUCATION) – USAID’S AGE

A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 
(USAID) pretende iniciar a implementação do Programa de Assistência 
às Escolas Primárias e Secundárias para Promover Maior Retenção 
de Raparigas e Proporcionar um Ambiente de Aprendizagem Seguro 
nas Escola Moçambicanos – (Usaid’s Advancing Girls Education), 
abreviadamente designado USAID’s AGE. 
Com uma duração de 5 anos, o programa tem como objectivo fortalecer 
a capacidade das Escolas Primárias e Secundárias para responder à 
necessidade de promover maior retenção de raparigas na escola e 
proporcionar um ambiente de aprendizagem seguro, nas províncias da 
Zambézia e Nampula.
Para o efeito, a USAID convida todas as organizações da sociedade civil, 
académicas e do sector privado locais, especialmente as do sector da 
educação, interessadas em participar, a apresentarem propostas para a 
implementação do programa em referência. As propostas deverão ser 
submetidas em Inglês, obedecendo às condições descritas nos documentos 
do concurso, com a referência Request for Application (RFA) Number: 
72065621RFA00011 disponíveis APENAS via internet no endereço 
abaixo:
www.grants.gov 
Pedidos adicionais de informações sobre o programa deverão ser enviados 
para o seguinte endereço electrónico: jcaetano@usaid.gov, com cópia 
para jbadiane@usaid.gov.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Rua de Sofala  N.º437 
Matola “F”

Está na Matola?

Quer anunciar no notícias?

É fácil

+258 84 9104316
+258 84 9104309

email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

Construa Build IT

Rua de Sofala  N.º437 Matola “F”

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

3ª SECÇÃO

ANÚNCIO

Pela Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, nos Autos de 
Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa sob Forma de Processo 
Ordinário nº 97/20-L, movidos pelo exequente BANCO INTERNACIONAL 
DE MOÇAMBIQUE, SA, com sede na Rua dos Desportistas, número 873/874, 

cidade de Maputo, contra o executado DOMINGOS FRANCISCO LITSUGE, ora 

em parte incerta, com o último domicílio conhecido no Bairro de Inhagóia “A”, 

casa número 05, Q. 1, cidade de Maputo, é este executado citado para pagar a 

quantia de 555.644,43MT (quinhentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e 
quarenta e quatro meticais, quarenta e três centavos), no prazo de 10 dias, 

finda a dilação de 30 dias, contados da data da segunda e última publicação 

deste anúncio no jornal “Notícias”, ou, no mesmo prazo, nomear à penhora 

bens suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer, ou deduzir a 
oposição que tiver, querendo, nos termos do artigo 812º e seguintes do Código 

do Processo Civil, sob pena de, não o fazendo, devolver-se esse direito ao 

exequente, prosseguindo a execução seus ulteriores termos, conforme tudo 

melhor consta da petição inicial, cujo duplicado se encontra no Cartório desta 

Secção, à disposição do executado, onde poderá solicitá-lo em qualquer dia útil 

durante as horas normais de expediente.

Maputo, aos 9 de Julho de 2021

A Escriturária Judicial
Deize Uanela

Verifiquei

O Juiz de Direito
José Alfredo Macaringue

8111

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo, correm éditos de 30 (trinta) dias, citando 
o executado SLANEY AISSA MUSSA SEMEDO ISMAEL
CASSAMO, com última residência conhecida na Av. Filipe
Samuel Magaia, nº 528, nesta cidade, ora em parte incerta,
para no prazo de 10 (dez) dias, que começa a correr depois
de findo o dos éditos, tudo a contar da data da segunda
e última publicação deste anúncio no jornal, pagar ao
exequente BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA,
a quantia de 757.586,32MT (setecentos e cinquenta e sete
mil, quinhentos oitenta e seis meticais e trinta e dois
centavos), em dívida nos Autos de Execução Ordinária
nº 148/2020-I, que por esta Secção lhe move a referida
exequente ou no mesmo prazo nomear à penhora bens
suficientes para pagamento da dívida e do mais que acrescer,
ou deduzir a oposição que tiver, nos termos do artigo 811º,
nº 1, do Código do Processo Civil, sob pena de, não o fazendo,
se devolver o direito ao exequente, prosseguindo a execução
seus ulteriores termos, conforme tudo melhor consta da
petição inicial, cujo duplicado se encontra à disposição
nesta Secção, onde poderá solicitá-la em qualquer dia útil,
dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 5 de Julho de 2021

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane

8132

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo, correm éditos de vinte (20) dias, contados da 
segunda e última publicação deste anúncio, citando os credores 
desconhecidos dos executados ÓPERA CONSTRUÇÕES, 
LIMITADA, sociedade por quotas, registada na Conservatória 
de Registo das Entidades Legais sob o nº 100134772, titular 
do NUIT 400241491, com sede na Av. Karl Marx, nº 174, R/C, 
cidade de Maputo, e ARMINDO TIVANE COSSA, solteiro, 
natural de Maputo, portador do Bilhete de Identidade nº 
11010080092S, residente na Rua Carlos da Silva, nº 68, 2º 
andar, Bairro do Alto Maé, cidade de Maputo, para no prazo 
de dez dias, posteriores àquele dos éditos, reclamarem, 
querendo, o pagamento do seu crédito, pelo produto dos bens 
penhorados de que tenham garantia real sobre o imóvel abaixo 
mencionado, nos Autos de Execução Ordinária nº 61/19-P, 
movida pelo exequente BIM - BANCO INTERNACIONAL DE 
MOÇAMBIQUE, SA.

Verba Única
Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial da Cidade 
de Maputo sob o número trinta e três mil, novecentos cinquenta 
e cinco, a folhas trinta e dois verso, do livro “B” barra oitenta 
e nove, inscrito na mesma Conservatória sob o número trinta 
mil, cento setenta e oito, a folhas quarenta verso, do livro 
“G” barra cento e vinte e quatro, a favor de Armindo Tivane 
Cossa, nesta cidade.

Maputo, aos 8 de Julho de 2021

O Ajudante de Escrivão de Direito
Constantino Rafael Tivane

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme 8125

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL 

KAMPFUMO
1ª SECÇÃO-Cível

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção do Tribunal Judicial do Distrito 

Municipal KaMpfumo, correm seus devidos e legais ter-

mos uns Autos de Acção Executiva para Pagamento 
de Quantia Certa, registados sob o nº 159/2019-A, 

que neste juízo CIVILTEE SOCIEDADE UNIPESSOAL, 
LDA move contra WHRS SERVICE, LDA, cujo último 

domicílio é conhecido na Av. Maguiguana, nº 809, R/C, 

representada pelo senhor Ornel Enoque Massinga, 

com Cell. 84-1150115/84-2403712 e 84-0244889, ac-

tualmente em parte incerta, é este citado para pagar, 

nomear bens à penhora ou deduzir a oposição, quer-

endo, no prazo de dez (10) dias, que começa a correr 

depois de finda a dilação de trinta (30) dias, contados 

a partir da data da fixação do presente anúncio, o pedi-
do que o exequente deduz naquele processo, conforme 

tudo melhor consta na petição inicial, cujo duplicado 

se encontra no Cartório desta Secção, à sua disposição, 

onde poderá solicitá-lo em qualquer dia útil, durante as 

horas normais de expediente, com a advertência de que 

a falta do pagamento implica a cobrança coerciva, con-

forme o pedido do exequente.

KaMpfumo, aos 16 de Agosto de 2021

A Juíza de Direito
Drª Lénia Chate

A Escrivã de Direito
Tomásia Maria Amélia Bié

9060
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
-----------

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AVISO
1. Avisa-se ao público que o Regime Jurídico Simplificado do Licenciamento para o

Exercício de Actividades Económicas, aprovado pelo Decreto n.º39/2017, de 28
de Julho, introduz a figura de Mera Comunicação Prévia, cuja sua emissão está
isenta de pagamento de taxas.

De salientar que o regulamento estabelece o prazo de um dia para a instituição
emitir a respectiva licença, cujas  actividades abrangidas são as seguintes:
• Comércio a retalho de artigos de livraria e papelaria, encadernação, artigos

de escritório,  incluído material de desenho e pintura, material escolar, 
excluído mobiliário e máquinas em estabelecimentos não especializados;

• Comércio a retalho de artigos de desporto, campismo e lazer, em
estabelecimentos especializados;

• Comércio a retalho de tecidos, modas e confecções, artigos de vestuário para
homens, senhoras e crianças, bijuterias, louças,  peúgas, cortinados e seus
acessórios em estabelecimentos não especilaizados;

• Comércio a retalho de sapataria, calçado em estabelecimentos não
especializados.

• Serviços Jurídicos;
• Contabilidade e Auditoria;
• Actividades das Sedes Sociais;
• Actividades de Consultoria para os Negócios;
• Prestação de Serviços de Arquitectura;
• Prestação de Serviços de Engenharia e Técnicas Afins;
• Outras Actividades de Serviços Pessoais n.e (não especificados);
• Actividades de Decoração e Animação de Eventos;
• Serviços de Fotocópia;
• Actividades de Tradutores e Intérpretes.

2. Para a instrução do processo de licenciamento das actividades abrangidas são
necessários os seguintes requisitos: (i) B.I, carta de condução ou cartão do eleitor,
(ii) cópia do passaporte com visto de negócios para estrangeiros, (iii) Reserva
de nome, (iv) NUIT. e, as exigências adicionais, os requerentes devem denunciar
através dos contactos: 823112453 (Linha Verde), 823828690, 849497339 e
824614010, 845826709 respectivamente.

Caro cidadão! Adira este regime de licenciamento, criando emprego e auto emprego
e consequentemente o desenvolvimento socio-económico do País.

Maputo, aos 17 de Agosto de 2021
O Director Executivo

(Ilegível)
8085

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

INSTITUTO NACIONAL DA MARINHA
ADMINISTRAÇÃO MARÍTIMA DE NACALA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

1. No âmbito das actividades financiadas pelo fundo do INAMAR, Administração Marí-
tima de Nacala foi atribuído um fundo para contratação de fiscalização das obras de
construção de:

• Muro de vedação de ADMAR; e

• Reabilitação do edifício residencial protocolar do Administrador Marítimo.

2. Neste contexto, a Administração Marítima de Nacala convida empresas qualificadas
a manifestarem o seu interesse em providenciar estes serviços.

3. O concorrente será seleccionado pelo critério baseado nas qualificações.

ENDEREÇO: Admar – Nacala, Rua do Porto, nº 10 
Telefone: 26526016,   Fax: 26526019

4. A Manifestação de interesse deverá ser entregue até às 10.00 horas do dia 1 de
Setembro de 2021.

Nacala, aos 23 de Agosto de 2021

Autoridade Competente
(Ilegível)

385

REPARTIÇÃO AUTÓNOMA DE AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

De acordo com o Art. 33, nº 3, alínea “d” do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 
5/2016 de 8 de Março, comunica-se segundo a tabela abaixo, que o objecto do Concurso foi adjudicado aos seguintes Concorrentes: 

Concurso nº 
Modalidade  

de Contratação Empresa  
Valor da Adjudicação 

(MT)  Objecto do Concurso 

14/47A001141/ARAS/AD/SERV/2021 Ajuste Directo MISSELO GESTAO E 
DESENVOLVIMENTO, Lda 900.000,00 

Contratação de Serviços de Assessoria e Fiscalização do 
Processo de Abastecimento de Água por Cisternas as 
Comunidades Reassentadas em Corumana-Moamba.  

47A001141/ARAS/CL/SERV/17/2021 Concurso 
Limitado Serap Segurança, Lda 600.000,00 Serviços de Segurança para Protecção das Instalações da ARA-

Sul, IP/Sede. 

47A001141/ARAS/CL/SERV/13/2021 Concurso 
Limitado 

SKV PX7 SECURITY 
SERVICE, Lda 

1.375.920,00 Serviços de Segurança para Protecção das Instalações da ARA-
Sul, IP./DGBUM. 

47A001141/ARAS/AD/SERV/10/2021 Ajuste Directo 

FLORINDA JACINTO 
UBISSE 

168.000,00 
Serviços de Arrendamento de Imóveis para Escritórios da ARA-
Sul, IP no 6° Andar do Prédio Rubi na Baixa da Cidade de 
Maputo – Lote 1- Casa T2 GBMM. 

YOLANDA ZAIDA MACIE 
FILIPE 180.000,00 

Serviços de Arrendamento de Imóveis para Escritórios da ARA-
Sul, IP no 6° Andar do Prédio Rubi na Baixa da Cidade de 
Maputo – Lote 2- Casa T2 Repartição de Aquisições. 

47A001141/ARAS/AD/SERV/05/2021 Ajuste Directo Toyota Auto Maputo, SA 400.000,00 
Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e 
Assistência Técnica Especializada de Viaturas TOYOTA da 
ARA-Sul/Sede. 

47A001141/ARAS/AD/SERV/06/2021 Ajuste Directo Toyota Auto Maputo, SA 700.000,00 
Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e 
Assistência Técnica Especializada de Viaturas TOYOTA da 
ARA-Sul/UGBU. 

47A001141/ARAS/AD/SERV/07/2021 Ajuste Directo Toyota Auto Maputo, SA 500.000,00 
Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e 
Assistência Técnica Especializada de Viaturas TOYOTA da 
ARA-Sul/UGBI 

47A001141/ARAS/AD/SERV/08/2021 Ajuste Directo Toyota Auto Maputo, SA 500.000,00 
Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e 
Assistência Técnica Especializada de Viaturas TOYOTA da 
ARA-Sul/UGBL. 

47A001141/ARAS/AD/SERV/09/2021 Ajuste Directo Toyota Auto Maputo, SA 500.000,00 
Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e 
Assistência Técnica Especializada de Viaturas TOYOTA da 
ARA-Sul/UGBL. 

47A001141/ARAS/CC/EQUIP/03/2021 Concurso Por 
Cotações F&L, Lda 207.720,78 Aquisição de Tubos e Acessórios para o Sistema de Regadio da 

Talude e Estação de Água para ARA-Sul, IP/DGBUM. 

47A001141/ARAS/CC/SERV/15/2021 Concurso Por 
Cotações Extin Maputo, EI 250.000,00 Serviços de Manutenção e Revisão de Equipamento de 

Combate a Incêndios para ARA-Sul, IP. 

47A001141/ARAS/CC/SERV/14/2021 Concurso Por 
Cotações 

Yasser Computer, Lda 244.800,00 Serviços de Manutenção e Reparação de Equipamento 
Informático da ARA-Sul, IP/DGBS. 

47A001141/ARAS/CC/BENS/09/2021, 
Concurso Por 

Cotações F & L, Lda 73.320,83  Aquisição de tubos copolene e seus acessórios - DGBUM 

47A001141/ARAS/CP/OBRAS/02/2021 Concurso Público Max Construções EI 17.951.394,02 Obras de Conclusão do Reservatório Escavado de Benzane, no 
Distrito de Mabote, na Província de Inhambane 

47A001141/ARAS/CP/GESTÃO/32/2020 Concurso Público 

Big Brother – Lote 1 
Investimento Inicial 

Lote 1 = 9.802.377,50 

Gestão de 02 Empreendimentos Turísticos, em Regime de 
Parceria Público-Privado (PPP). 
Lote 1 - Clube À Palhota no aldeamento dos Pequenos 
Libombos 

Baleia à Vista – Lote 2 Investimento Inicial 
Lote 2 - 1.813.500,00 

Gestão de 02 Empreendimentos Turísticos, em Regime de 
Parceria Público-Privado (PPP). 
Lot 2 - Messe no Acampamento da Barragem de Massingir. 

47A001141/ARAS/CC/OBRAS/01/2021 Concurso Por 
Cotações 

Sarco Empreendimentos 
Limitada 

350.175,85 Reabilitação da Dependência Técnica da ARA-Sul em 
Vilanculos/UGBS - Inhambane  

Maputo, 23 de Agosto de 2021 
RAA 

contenção da propagação da pandemia da COVID-19 

Apoiado por Implementado por 

Acesse https://t.me/Novojornal
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Data de Lançamento:    24/8/2021

Data de enceramento:     8/9/2021

1. O Conselho Municipal da Vila de Marromeu recebeu

financiamento das Subvenções de Desenvolvimento
Municipal (SDM) do Projecto de Desenvolvimento Urbano
e Local - PDUL, com financiamento do Banco Mundial e
pretende aplicar parte destes recursos para pagamentos de
despesas elegíveis no âmbito da contratação de serviços de
consultoria (firma) para a Elaboração de Estudos e Projecto
Executivo para:

Refª Concurso Objecto do Concurso de Consultoria
90H00034/
QP/01/2021

Revestimento de estrada com bloco de pavés

90H00034/
QP/02/2021

Reabilitação de sanitário Público

2. Os serviços de consultoria (“ os serviços”) tem como
objectivo fazer a pré-qualificação de Consultores com
capacidade comprovada para a Prestação de Serviços de
Elaboração de Estudos e Projecto Executivo  da referida
Obra. O Consultor deverá: (i) Realizar estudos e ensaios
da área do empreendimento a construir (ii) Fornecer o
projecto executivo de engenharia incluindo os documentos
de concurso ao município e (iii) Garantir a retenção de parte
da equipa de consultores para acompanhamento durante a
fase de construção e cumprir com o escopo dos Termos de
Referência.

3. Os Termos de Referência (TdR`s) detalhados para os serviços
acima podem ser solicitados por e-mail no endereço
abaixo indicado ou podem ser acessados através do link:
https://www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos

4. O Conselho Municipal da Vila de Marromeu convida
empresas de consultoria elegíveis (“Consultores”) a
manifestação de interesse na prestação dos Serviços. Os
consultores interessados devem fornecer informações que
demonstrem que possuem as qualificações necessárias
e a experiência e relevante para executar os serviços
constituídos por (i) descrição de trabalhos anteriores
realizados pelo consultor com a informação, o cliente e

valor do contrato; (ii) organização e quadro do pessoal 
da empresa e (iii) certificados/cópias de evidências 
que atestam (comprovam) a realização de tais serviços 
indicados no ponto (i) acima e (iv) submissão de cópias 
de documentos actualizados de elegibilidade da empresa 
(Cadastro Único, quitação das finanças, alvará comercial, BR 
com estatutos actualizados, Certificados do INSS, INE, entre 
outros). Os especialistas principais não serão avaliados na 
fase de pré-selecção. 

5. Os consultores podem associar a outras firmas de
consultorias para aprimorar as suas qualificações, mas
devem indicar claramente se a associação é na forma
de Consórcio e/ou sub - consultoria e indicar na carta
de submissão quem será o líder do consórcio. No caso
de consórcio, todos os membros serão solidariamente
responsáveis pela totalidade do contrato em caso de
selecção.

6. O Consultor será seleccionado de acordo com o método
de Selecção Baseado na Qualidade e no Preço (SBQP)
estabelecido no Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março que
aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado.

7. As manifestações de interesse em português poderão ser
submetidas por email (pdf) ou em envelopes selados e
deverão ser enviadas no endereço abaixo até ao dia 8 de
Setembro de 2021, pelas 14.00 horas.

Endereço: 
Conselho Município da Vila de Marromeu
UGEA do Município de Marromeu
Fax: 25823640081 Tel: 23640081
E-mail:ugeamarromeupdul@gmail.com
Endereço: Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)
Rua Paulo Samuel Kankomba, R/C, Sala 5

Marromeu, aos 23 de Agosto de 2021
A Presidente

Autoridade Competente
Victória Cristina Artur Timbe

MUNICÍPIO DE MARROMEU         
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MARROMEU     

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

SERVIÇOS DE CONSULTORIA - FIRMA

PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS EXECUTIVOS

CONSELHO AUTÁRQUICO DA VILA DA MAGANJA DA COSTA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

=UGEA=

Anúncio de adjudicação
De acordo com o disposto no nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a 
Adjudicação do objecto do Concurso abaixo:

Nº de 
Concurso

Modalidade Objecto do 
concurso

Concorrente 
Adjudicado 

Valor da 
Proposta

01 /CMVMC/

AQ/UGEA/
PDUL/2021

Concurso 

Limitado

Aquisição de 130 
candeeiros para 

iluminação das 
principais vias 
públicas

BILA INVESTIMENT 
E SERVIÇOS 
SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA

1.027.000,00MT

Nº 03/CMVMC/
UGEA/
PDUL/2021

Concurso por 

Cotações
Aquisição de 
material de 
escritório (cacifos)

P. INVESTIMENTO
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

74.250.00MT

Maganja da Costa, aos 23 de Outubro de 2021

 Autoridade Competente
(Ilegível)

159

ANÚNCIO DE VAGA 
Uma empesa moçambicana de grupo A, pretende recrutar para seu 
quadro: 

1. Um(a) Agente de Marketing com seguintes critérios:
2. mínimo 1 ano de experiência no ramo de marketing;
3. Nacionalidade moçambicana;
4. Ter carta de condução;
5. Falar inglês e português;
6. Estar disponíveis para viajar regularmente;
7. Alto conhecimento dos pacotes de informática, Ms word,

Internet, email e redes sociais.
Os interessados poderão enviar os seus curriculum vitae para o 
seguinte endereço email:Info@ensysmoz.com, ou pedir detalhes 
nos seguintes 846932440;866932440.

159

ANÚNCIO DE VAGA
Empresa do ramo Imobiliário, sedeada na cidade de Maputo pretende 
admitir para o seu quadro de pessoal um (1) Arquitecto com 3 a 

4 anos de experiência, dinâmico, com capacidade de demonstrar  
iniciativas e com elevada motivação.
Exige-se:

- Carta de manifestação de interesse;
- Curriculum Vitae;
- Carta de recomendação ou referências;
- Portifólio do candidato.

Os interessados poderão submeter as suas candidaturas 
para Avenida 24 de Julho, n.º 2006, em Maputo ou por Email: 
info@imobiliáriaimperial.co.mz, até ao dia 31 de Agosto de 
2021.

9192

ANÚNCIO DE VAGAS
A White Pearl Moçambique, Lda, empresa de Indústria Hoteleira e Turismo, 
sita na Ponta Mamoli, localidade de Zitundo, distrito de Matutuíne, província de 
Maputo pretende recrutar para o seu quadro de pessoal:  

1. Serventes de Mesa e Barman
com as seguintes qualificações:

• Possuir a 12a classe de escolaridade;
• Experiência comprovada no sector de restauração, mínimo 5anos;
• Idade mínima 25 a 35 anos de idade;
• Carta de candidatura e referências;
• Curriculum Vitae actualizado;
• Fluente em Português, Ingles é uma vantagem;
• Registo Criminal;

Descrição do trabalho
• Preparar bebidas alcóolicas e não alcóolicas para clientes de bar e res-

taurante;
• Avaliar as necessidades e preferências dos clientes e fazer recomenda-

ções;
• Criar drinks clássicos e inovadores que ultrapassam as necessidades e

expectativas dos clientes;
• Capacidade de manter o bar organizado, abastecido e limpo;
• Atitude positiva e habilidade de comunicação;
• Interagir com os clientes e anotar os pedidos;

2. 4 - Seguranças
Com as seguintes qualificações 

• Nacionalidade moçambicana;
• Serviço Militar obrigatório regularizado;
• Possuir formação de segurança;
• Possuir o mínimo de 5 anos de experiência;
• Idade entre 30 a 45 anos;
• Disponibilidade imediata;
• Um segurança do nível A ou B;
• Organizado no trabalho;
• Capacidade de trabalhar sob pressão;
• Registo Criminal;

Um Motorista 

Com as seguintes qualificações:
• Nacionalidade moçambicana;
• Serviço Militar obrigatório regularizado;
• Possuir Carta de Condução Profissional ;
• Possuir o mínimo de 5 anos de experiência;
• Idade entre 30 a 45 anos;
• Disponibilidade imediata a partir do dia 1 de Setembro de 2021;
• Capacidade de trabalhar sob pressão;
• Registo Criminal;

A white Pearl Moçambique, Lda oferece salários acima da média.
Submeta a sua candidatura enviando o seu CV, Carta de canditatura e referência, 
cópia da carta de Condução, pelo seguinte endereço electrónica.  
E-mail: hr@whitepearlresorts.com
E-mail: mmmsteliochirindza@clubnet.co.mz

8232

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 HÉLDER 
MARIANO DE ALMEIDA

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de dezanove de 
Agosto de dois mil e vinte e um, 
exarada de folhas cinquenta e dois 
a folhas cinquenta e quatro, do livro 
de notas para escrituras diversas 
número oitocentos e oitenta, traço 
“D”, no Terceiro Cartório Notarial, 
perante ALDINA GUILHERMINA 
SAMUEL RUTUTO MOMADE, 
licenciada em Direito, Conservadora 
e Notária Superior, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de HÉLDER 
MARIANO DE ALMEIDA, sob 
regime de comunhão geral de bens, 
natural de Quelimane, residente 
que foi nesta cidade, sendo filho de 
Alima Daudo Mariano.

Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros 
de todos os seus bens e direitos, 
seus filhos: EDSON ROBERTO 
OSSEMANE DE ALMEIDA, casado, 
Manuela Fátima Marcos Simbine, 
HÉLDER JORGE OSSEMANE DE 
ALMEIDA, divorciado, NUNO 
ALEXANDRE OSSEMANE DE 
ALMEIDA, solteiro, CLAÚDIO 
CASSAMO OSSEMANE DE 
ALMEIDA, casado com Iara Luísa 
Magalhões Popinsky, sob regime 
de comunhão de bens adquiridos, 
todos naturais de Quelimane e 
residentes nesta cidade.

Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram os 
declarados herdeiros ou com eles 

possam concorrer à sua sucessão.
Está Conforme

Maputo, aos 20 de Agosto de 2021
A Notária
(Ilegível)

9161
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A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas de Gestão, 
Negócios e de Gestão do Capital Humano, com uma vasta experiência no 
mercado nacional, com 12 anos de actividade ao serviço dos seus clientes. 

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

ELECTRICISTAS
Para as seguintes localidades: 

Nampula Ref.: RSE037

Nacala Ref.: RSE038

Angoche Ref.: RSE039

Pemba Ref.: RSE040

Resumo das Principais Responsabilidades:
• Apoiar na manutenção de máquinas, equipamentos eléctricos e na
instalação de linhas eléctricas (aéreas e subterrâneas);
• Montar quadros eléctricos, equipamentos de medição e contagem nas
instalações do cliente bem como preencher relatórios de actividade e
realizar as suas actividades em conformidade com as normas de Higiene
e Segurança em vigor na Empresa.

Requisitos:
Nível Técnico Básico em Electricidade; Nível Médio do SNE; Mínimo de 
1 ano de experiência relevante como Electricista Industrial; Domínio de 
ferramentas de produtividade informática; Domínio do inglês falado e 
escrito serão vantagem.
___________________________________________________________________________________
Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de Habilitações 
Literárias, Fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de Referências e 
outros documentos relevantes para a candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas devem ser submetidas através do endereço selec.rse@
sdo-mocambique.com, indicando no assunto, obrigatoriamente, a 
referência e denominação da vaga até ao dia 01/09/21, a partir do qual 
as candidaturas não serão consideradas.

A Livaningo- Associação Moçambicana para Preservação e Defesa do Meio Ambiente 
convida empresas interessadas a apresentarem propostas para o fornecimento de kits 
básicos para autoemprego nas áreas de pastelaria, corte e costura, produção de ovos, 
criação de frangos de corte, salão de beleza para mulheres e salão de corte para homens.  
O prazo de validade da proposta deve ser de 90 dias. 

Organização LIVANINGO 

Solicitação de Fornecimento de Kits e produtos diversos 

Data de emissão 24/08/21

Prazo de submissão de propostas 31/08/21

Local de entrega dos materiais Gaza (Chibuto e Chigubo)  

Endereço 
livaningoong@gmail.com

website: www.livaningoong.com

Para informação detalhada sobre o concurso, queiram por favor aceder aos termos de 

referência publicados no site www.livaningo.co.mz . Informações adicionais e questões 

podem ser solicitadas no endereço electrónico: livaningoong@gmail.com até ao dia 

28/08/2021.

Serão elegíveis todas empresas que tiverem certificação para fornecimento ou prestação 
de serviços solicitados.

Maputo, aos 24 de Agosto de 2021

Do ambiente não basta falar, é preciso cuidar!

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______

MINISTÉRIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO

Projecto de Agricultura Irrigada de Pequena Escala e Acesso ao Mercado (IRRIGA)

ADENDA
Donativo N.º D3510-MZ

(Regime Especial)

1. Nos termos do número 4, do artigo 33, do Regulamento de Contratação
de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços do Estado, aprovado pelo Decreto n.o 05/2016, de 8 de Março,
comunica-se a alteração dos concursos constantes na tabela abaixo:

Nº Código Data da visita
Data e hora para 
submissão da 
Propostas

1

N.o MZ-INIR-246047-
CW-RFB- Construção do
Regadio de Chicumbua
I  e II, no distrito de Búzi,
província de Sofala

10/09/2021 – 
Concentração: 

SDAE de Búzi- 
Sofala

Data:24/09/2021
Entrega:10:00 Horas
Abertura: 10h:15 
minutos

2

N.o MZ-INIR-
238777-NC-RFQ- 
Serviços Concepção,
Desenvolvimento
e Fornecimento,
Instalação de um
Sistema de Monitoria de
Informações sobre os
Progressos e Resultados
do INIR

Não Aplicável

26/08/2021
Entrega:10h:30minutos
Abertura: 10h:15 
minutos

2. Endereço:

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Instituto Nacional de Irrigação

Projecto de Agricultura Irrigada de Pequena Escala e Acesso ao Mercado 
(IRRIGA)

Bairro de Maxaquene “C”, Rua 3253, n.º 134. 

Cidade de Maputo 

Maputo, aos 23 de Agosto de 2021
A Autoridade Competente

(Ilegível)

MUNICÍPIO DE MARROMEU         
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MARROMEU      

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL
PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS EXECUTIVOS PARA REABILITAÇÃO DE 

SANITÁRIOS PÚBLICOS

Data de Lançamento: 24.08.2021
Data de enceramento: 08.09.2021

1. O Conselho Municipal de Marromeu recebeu financiamento das Subvenções de Desenvolvimento Municipal (SDM) do
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local, (PDUL) financiado pelo Banco Mundial e pretende aplicar parte dos recursos
para pagamentos de despesas elegíveis no âmbito da contratação de 1 (um) Consultor Individual para a elaboração de
estudos e projectos executivo para Reabilitação de Sanitários Públicos na Terminal Rodoviário.

Refª Concurso Objecto do Concurso de Consultoria

90H00034/QP/03/2021 Construção de posto de saúde

90H00034/QP/04/2021 Ensaibramento de Estradas Urbanas

2. Os Termos de Referência (TdR’s) detalhados para os serviços acima podem ser solicitados por e-mail no endereço abaixo
indicado ou podem ser acessados através do link: https://www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos

3. O Município de Marromeu convida consultores individuais elegíveis (“Consultores”) a manifestarem o seu interesse na prestação
dos Serviços. Os consultores interessados   devem enviar o Curriculum Vitae com informações que demonstrem que possuem as
qualificações necessárias e a experiência relevante para executar os serviços. O Consultor deverá anexar cópias de documentos
que atestam a sua elegibilidade constituído por: Curriculum Vitae, Diploma / Certificado de habilitações Literárias, cadastro único,
quitação das finanças, NUIT, BI, Comprovativo da Inscrição na Ordem dos Engenheiros, entre outros.

4. O Consultor será selecionado de acordo com o método de Seleção de Consultores Individuais estabelecido no Decreto Nr. 05/2016
de 08 de Março que aprova o Regulamento de contratação de empreitadas de obras públicas, fornecimento de bens e prestação de
serviços ao Estado.

5. As manifestações de interesse em Português podem ser submetidas por email (pdf) ou em envelopes selados e deverão ser enviadas
no endereço abaixo até 08 de Setembro de 2021, pelas 14horas.

Nome: CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MARROMEU 

Sofala - Moçambique

Local: Distrito de Marromeu, Município da Vila de Marromeu

UGEA do Município de Marromeu.

Fax: 25823640081 Tel: 23640081

E-mail:ugeamarromeupdul@gmail.com

Endereço: Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

Rua. Paulo Samuel Kankomba, R/C. Sala 5

Marromeu, 23 de Agosto de 2021
A Presidente

Autoridade competente
Victória Cristina Artur Timbe

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

Direcção de Justiça da Cidade de 
Maputo

Departamento dos Registos, 
Notariado e Assuntos Religiosos
1º Cartório Notarial de Maputo

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE NEONILDE 
HORTENSE ALLEN

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de dezanove de Fevereiro de 
dois mil e vinte e um, lavrada 
de folhas sete a oito, do livro de 
notas para escrituras diversas 
número 163D-, 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 
NEONILDE HORTENSE ALLEN, 
solteira, maior, que era natural 
de Luabo-Chinde, falecida no 
dia vinte e um de Julho de dois 
mil e vinte, no Hospital Central 
da Beira, filha de Henrique 
Allen e de Adélia Delow, com 
última residência habitual na 
cidade da Beira. 
Não deixou testamento, nem 
qualquer outra disposição de 
sua última vontade e sucede-lhe 
como única e universal herdeira 
de todos seus bens móveis 
e imóveis, sua filha Andrea 
Maria Allen Rodrigues, 
solteira, maior, natural da Beira, 
residente nesta cidade.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram a 
declarada herdeira ou com ela 
possam concorrer na sucessão 
à herança da referida Neonilde 
Hortense Allen.

Está Conforme
Maputo, aos 18 de Agosto de 

2021
O Notário
(Ilegível)
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Por Despacho do dia 10 de Julho de 2021 do Exmo 
Senhor Director-Geral do ISPM e nos termos do 
artigo 19 do Estatuto Geral dos Funcionários e 
Agentes do Estado, conjugado com o artigo 64 do 
Regulamento do Estatuto Geral dos Funcionários 
e Agentes do Estado e nos termos do Diploma 
Ministerial nº 61/2000, de 5 de Julho, o Instituto 
Superior Politécnico de Manica torna Público que 
está aberta a mobilidade de quadro por concurso 
público para docentes a tempo inteiro na Carreira 
de Docente Universitário/Assistente Universitário, 
Investigação Científica e Carreiras de Regime Geral, 
no prazo de 30 dias, a contar a partir da data de 
publicação do presente anúncio no jornal, nas 
seguintes carreiras: 

I. Carreira de Docente Universitário/ Assistente
Universitário

1. Quatro vagas para a Área de Tecnologias e
Processamento de Alimentos

1.1 Um Nutricionista, especialização em 
Nutrição Humana;

1.2 Um Engenheiro Alimentar, especialização 
em Equipamentos Agro-industriais;

1.3 Um Engenheiro Alimentar, especialização 
em Controlo de Qualidade;

1.4 Um Engenheiro Alimentar, especialização 
em Mecânica de Indústria Alimentar.

2. Quatro vagas para a área de Biotecnologia

2.1 Um Biotecnólogo, especialização em
Histologia e Cultura de Tecidos;

2.2 Um Biotecnólogo, especialização em Bio-
informática e Nanotecnologia;

2.3 Um Biotecnólogo, especialização em 
Biologia Molecular Aplicada;

2.4 Um Biotecnólogo/Engenharia de 
Processos Biotecnológicos.

3. Duas vagas para a área de Ecoturismo e
Gestão de Fauna Bravia

3.1 Um Gestor Turístico, especialização em 
Infra-estruturas Turísticas, Gestão de 
Eventos, Gestão de Itinerários Turísticos e 
Turismo de Base Comunitária;

3.2 Um Gestor de Fauna e Flora, 
especialização em Biodiversidade, 
Inventário de Animais e Plantas, e 
Gestão de Áreas Húmidas.

4. Três vagas para a área de Contabilidade e
Auditoria

4.1 Matemático/Estatístico, ou áreas afins. 

II. Três vagas para a Carreira de Investigação
Científica

1. Um Técnico Superior N1, especialização em
Gestão de Projectos e Desenvolvimento de
Produtos;

2. Um Engenheiro Florestal, especialização em
Plantações Florestais;

3. Um Engenheiro Zootécnico, especialização
em Nutrição Animal.

III. Carreira de Regime Geral
1. 1 Técnico Profissional;

2. 3 Auxiliares Administrativos/Motorista;

3. 16 Agentes de Serviço/Guarda;

4. 17 Auxiliares/Serventes.

Modalidades para Admissão ao Concurso

A modalidade do concurso é documental, seguida 
de entrevista profissional.
A admissão ao concurso é solicitada ao Exmo 
Senhor Director-Geral do ISPM, indicando a vaga 
que pretende ocupar, anexando os seguintes 
documentos:

a) Certificado de habilitações literárias ou
profissionais autenticados;

b) Fotocópia autenticada de Bilhete de
Identidade;

c) Carta de autorização da instituição de
proveniência;

d) Despacho que comprova a nomeação
definitiva;

e) Diploma de provimento actualizado;

f) Curriculum Vitae;

g) NUIT;

h) Para a Carreira de Docente Universitário/
Assistente Universitário é exigido nível mínimo
de Doutoramento e Mestrado, respectivamente
e estar enquadrado nesta carreira.

Os documentos deverão ser entregues ao 
Departamento de Recursos Humanos, sita no 
Campus de Matsinho- Distrito de Vanduzi, Estrada 
Nacional nº 6, desvio nas antenas km 4.5, ou pelo 
correio electrónico ispmdrh1@gmail.com

Matsinho, aos 28 de Julho de 2021
A Direcção do ISPM
(Assinatura Ilegível)

Instituto Superior Politécnico de Manica

ANÚNCIO DE MOBILIDADE DE QUADRO POR CONCURSO
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

DELEGAÇÃO DE MOCUBA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS 

De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 64, ambos do 
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, o FIPAG 
– Delegação de Mocuba comunica a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo de
acordo com o seguinte:

Referência do 
Concurso

Objecto do Concurso Nome do Concorrente
Valor da adjudicação 

incluindo IVA

FIPAG-DM/
CC/09/2021

Contratação de Empreitada 
para construção de uma 
casa de banho na casa de 
bombas da nova Captação

RELANCE EM 
CONSTRUÇÕES, LDA

103.584.20MT

FIPAG-DM/
CC/10/2021

Fornecimento de uma mota 
SIGA-ME COMÉRCIO E 

SERVIÇOS, LDA
58.750,00MT

Mocuba, Agosto de 2021

Autoridade Competente
(Ilegível) 

Pela Quinta Secção deste Tribunal, correm éditos de trinta dias citando 
a executada ENES MUARAMUSSA MUCUFO, com último domicílio 
conhecido na Av. Julius Nyerere, cidade de Quelimane, ora em parte 
incerta, para no prazo de dez dias, que começa a correr depois de 
findo o dos éditos, tudo a contar da segunda e última publicação do 
presente anúncio, pagar ao exequente BANCO INTERNACIONAL DE 
MOÇAMBIQUE, SA, a quantia de 409508,43MT em dívida nos Autos 
de Execução Ordinária n.º 26/2019/U, que por esta Secção lhe move 
o referido exequente ou, no mesmo prazo, nomear à penhora bens
suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer ou deduzir a
oposição que tiver, nos termos do artigo 812º do C.P.C., sob pena de,
não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a
execução seus termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da
petição inicial que se encontra arquivada no Cartório desta Secção, à
disposição do citando, podendo ser levantado dentro das horas normais
de expediente.

Maputo, aos 4 de Agosto de dois mil e vinte e um

A Ajudante de Escrivã

Alda Mabote
Verifiquei

O Juiz de Direito
Carlos Caetano
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

5.ª Secção

ANÚNCIO

REPÚBLICA DE 
MOÇAMBIQUE

Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo

2ª Secção Comercial

ANÚNCIO

Pela Segunda Secção 
Comercial do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de 30 (trinta) 
dias, citando as pessoas que 
se julgam com a qualidade 
de herdeiros ou sucessores 
de AGOSTINHO PAULO 
FILIPE, com a última 
residência conhecida no 
Bairro do Infulene, Qnº 17, 
casa nº 849, província de 
Maputo, ora em parte incerta, 
para no prazo de 8 (oito) dias, 
que começa a correr depois 
de findo o dos éditos, tudo 
a contar da data da segunda 
e última publicação deste 
anúncio no jornal, virem 
à Execução Ordinária nº 
79/2019-I, que exequente: 
GAPI-SOCIEDADE E 
INVESTIMENTOS, SA, 
intentou contra aquele 
falecido, com eles prosseguir 
os ulteriores termos da causa, 
sob pena da cominação legal.

Maputo, aos 20 de Julho de 
2021

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino 

Mondlane

Verifiquei
O Juiz de Direito

Hermenegildo Pedro 
Chambal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA 

PROVÍNCIA DE NAMPULA
SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

O MERITÍSSIMO SENHOR 
DR. MOHAMED KHALED 

MOHAMED IQBAL VARIN-
DA, JUIZ-PRESIDENTE DA 

SECÇÃO COMERCIAL DO TRI-
BUNAL JUDICIAL DA PROVÍN-

CIA DE NAMPULA
Faz saber que correm seus ter-
mos legais nesta Secção uns 
Autos de Acção de Despe-
jo nº 39/TJPN/SC/2020, 
em que é requerente BANCO 
COMERCIAL E DE INVES-
TIMENTOS, SA e requerido 
MIGUEL ERNESTO PAULI-
NO, solteiro, maior, naciona-
lidade moçambicana, titu-
lar do Bilhete de Identidade 
nº 050100101538I, emitido 
pela Direcção de Identificação 
Civil de Tete, titular do NUIT 
100991349, residente na U/C-
25 de Setembro, quarteirão nº 
3, na cidade de Tete, actual-
mente em parte incerta.
É desta forma e nos termos 
do artigo 247 do CPC citado 
o requerido Miguel Ernesto
Paulino, melhor acima iden-
tificado, para no prazo de 5
(cinco) dias, finda a dilação de
mais 30 dias, a contar da data
de afixação do presente edital,
contestar, querendo, a acção
acima indicada, pelos funda-
mentos constantes da petição
inicial, com a advertência de
que a falta de contestação im-
porta o despejo imediato e pa-
gamento das rendas em falta,
cuja cópia da petição inicial se
encontra nesta Secção, à sua
disposição.
Para constar passei o presente
anúncio para a sua publicação
no jornal “Notícias”, mais lido
da praça.

Nampula, aos 16 de Agosto de 
2021

A Escrivã de Direito
Balanhama Chamba

O Juiz-Presidente
Mahomed Khaled Mohamed 

Iqbal
8176

Pela Quinta Secção do Tribunal Judicial do Distrito 
Municipal KaMpfumo, correm éditos de trinta (30) 
dias, citando o executado RAJA MARTINHO, com 
última residência conhecida na Av. Mao Tsé-Tung, 
nº 230, 3º andar, lado direito, cidade de Maputo, ora 
em parte incerta, para no prazo de 10 (dez) dias, 
que começa a correr depois de findo o dos éditos, 
tudo a contar da data referente à segunda e última 
publicação deste anúncio, pagar ou nomear bens à 

penhora, podendo também deduzir oposição em sede 
da Acção Executiva para Pagamento da Quantia 
Certa, com Processo Comum sob Forma Ordinária 
nº 12/20-A, na qual o move o exequente BANCO 
INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA, pelos 
fundamentos constantes da petição inicial, conforme 
o duplicado que se encontra à disposição no Cartório
desta Secção, onde poderá levantar dentro das horas
normais de expediente, sob cominação de vir a ser

devolvido ao exequente o direito de nomeação de 
bens à penhora.

KaMpfumo, aos 9 de Junho de 2021

O Juiz de Direito
Dr. César Jorge Zunguze

O Escrivão de Direito
Frederico Rúben Pelembe
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMO

5ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. No âmbito do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimentos de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº

5/2016, de 8 de Março, o Departamento de Aquisições do Ministério da Economia e Finanças, convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para

o provimento dos seguintes bens e serviços:

N° do Concurso Objecto do Concurso Modalidade
Validade 

da 
proposta

Prazo de entrega 
das propostas 

documentos de 
Qualificação

Data de abertura
das propostas 

Data de 
Pronunciamento de 

Posicionamento

Valor da
Garantia

(Provisória)
em MT

Data Hora Data Hora Data Hora

03/
CP/27A000100/2021

Fornecimento de 
combustível, óleo e 

lubrificantes 

Concurso 
Público 120 Dias

14/9/2021
9.00 

horas 14/9/2021
9.15 

horas
27/9/2021

10.00 
horas

76.000,00MT

05/
CL/27A000100/2021

Fornecimento de pneus 
Concurso 
Limitada

120 Dias 8/9/2021
9.00 

horas
8/9/2021

9.15 
horas

20/9/2021
10.00 
horas

Não 
requerida

08/
CL/27A000100/2021

Prestação de serviços 
de segurança 

Concurso 
Limitado

120 Dias 8/9/2021
11.00 
horas

8/9/2021
11.15 
horas

20/9/2021
11.00 
horas

Não 
requerida

10/
CL/27A000100/2021

Aquisição de antivírus 
corporativo 

Concurso 
Limitado

120 Dias 9/9/2021
9.00 

horas
9/9/2021

9.15 
horas

21/9/2021
10.00 
horas

Não 
requerida

11/
CL/27A000100/2021

Prestação de serviços 
de manutenção e 

reparação de elevadores 
do edifício II do MEF

Concurso 
Limitado

120 Dias 9/9/2021
11.00 
horas

9/9/2021
11.15 
horas

21/9/2021
11.00 
horas

Não 
requerida

12/
CL/27A000100/2021

Lote I: Fornecimento de 
material de canalização, 

carpintaria e pintura;

Lote II: Fornecimento 
de material eléctrico 

Concurso 
Limitado

120 Dias 10/9/2021
9.00 

horas
10/9/2021

9.15 
horas

22/9/2021
10.00 
horas

 Não 
requerida

01/
CPD/27A000100/2021

Fornecimento e 
montagem de aparelho 

de ar-condicionados 

Concurso 
Pequena 

Dimensão 
120 Dias

13/9/2021
9.00 

horas
13/9/2021

9.15 
horas

24/9/2021
9.00 

horas
Não 

requerida

02/
CPD/27A000100/2021

Prestação de serviços 
de manutenção e 

reparação de aparelho 
de ar-condicionado

Concurso 
Pequena 

Dimensão 
120 Dias 13/9/2021

11.00 
horas

13/9/2021
11.15 
horas

24/9/2021
10.30 
horas

Não 
requerida

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-los no Ministério da Economia e Finanças - Departamento
de Aquisições, sito na Avenida Julius Nyerere, nº 449/469, 13º andar, Torre A, pela importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais), das 8.00 às

15.00 horas, de 2ª a 6ª feira

3. Para o efeito os concorrentes deverão depositar a quantia na conta n° 3110000131 do ABSA - Ministério da Economia e Finanças e apresentar o talão de depósito no

endereço acima referenciado.

4. As propostas e documentos de qualificação deverão ser entregues no Departamento de Aquisições, sito na Avenida Julius Nyerere, n.º 449/469, 13º andar, Torre A –
Maputo, de acordo com o horário e datas indicados na tabela.

Maputo, Agosto de 2021

Departamento de Aquisições
8187
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Faz saber que, nesta Secção e Cartório correm termos processuais uns Autos de Acção 
Executiva para Pagamento de Quantia Certa sob Forma de Processo Ordinário, 
registados sob o número 42/2019/H, em que é exequente o BANCO INTERNACIONAL 
DE MOÇAMBIQUE, SA, com sede na Rua dos Desportistas, nº 873-879/8, cidade de 
Maputo, representado pelo seu bastante procurador o Exmo. Sr. Dr. Abílio Díole e 
executados CARLOS JOÃO MANJATE e MANJATE CONSTRUÇÕES, EI, com sede 
no Hanhane, Rua Rui Pina, Q. 15, casa nº 15, província de Maputo, para o pagamento 
da quantia de 1 149 842,68MT (um milhão, cento quarenta e nove mil, oitocentos 
quarenta e dois meticais, sessenta e oito centavos). Foi designado o dia seis do 
mês de Setembro de dois mil e vinte e um, pelas doze horas, para a abertura de 
propostas em carta fechada, que poderão ser apresentadas no Cartório deste Tribunal 
até trinta minutos antes da hora marcada, para a venda em segunda praça dos bens 
abaixo indicados, à metade do preço.

Verba única
Imóvel registado na Conservatória do Registo Predial, distrito de Boane, descrito sob 
o nº 996, a fls. 121 verso, do livro B/03, no terreno situado em Chinonanquila, Posto
Administrativo da Matola-Rio, distrito de Boane, com uma área de zero vírgula seis
mil, oitocentos e setenta e dois hectares, parcela número mil, cento e sessenta e sete
e destinado a fins industriais, confronta-se a partir do Sul, seguindo por Oeste, com
o Senhor Daniele, ruas públicas e inscrito so o nº 981, a fls. 192 verso G/I, a favor
de Carlos João Manjate, com hipoteca a favor do exequente Banco Internacional de 
Moçambique, S.A., inscrita sob o número 981, a fls. 192, do livro G/01, no valor de 
574.921,34MT (quinhentos setenta e quatro mil, novecentos vinte e um meticais, 
trinta e quatro centavos).
Para constar se lavrou o presente anúncio e outros dois de igual teor, que serão afixados 
nos locais indicados na lei, sendo um à porta do Tribunal, outro no Conselho Municipal 
da Cidade da Matola e, o último, na sede dos executados, nos termos do artigo 890, nºs 
2 e 3, conjugado com o artigo 248, ambos do C.P. Civil.

Matola, aos seis dias do mês de Agosto do ano dois mil e vinte e um
A Escrivã de Direito

Hermenegilda da Luz Canda
Verifiquei

O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO
(Comercial)

ANÚNCIO

ANÚNCIO DE CONCURSOS
A Sociedade do Noticias, S.A., convida empresas interessadas a apresentarem propostas em carta fechada para os 

concursos conforme a tabela abaixo:

Nº do 

concurso

Objecto do concurso Data e hora limite da entrega 

de propostas

Data e hora de abertura das 

propostas

01/SN/2021 Fornecimento de Água Mineral 13/09/2021 às 9 horas 13/09/2021 às 10:00 horas

02/SN/2021 Fornecimento de Material de 

Higiene e Limpeza

13/09/2021 às 11:00 horas 13/09/2021 às 12:00 horas

03/SN/2021 Prestação de serviços de 

manutenção predial

13/09/2021 às 13:00 horas 13/09/2021 às 14:00 horas

04/SN/2021 Fornecimento de Material de 

escritório

14/09/2021 às 9:00 horas 14/09/2021 às 10:00 horas

05/SN/2021 Fornecimento de Consumíveis 

informáticos

14/09/2021 às 11:00 horas 14/09/2021 às 12:00 horas

06/SN/2021 Fornecimento de material eléctrico 14/09/2021 às 13:00 horas 14/09/2021 às 14:00 horas

07/SN/2021 Serviços de Limpeza-Unidade 

Gráfica
15/09/2021 às 9:00 horas 15/09/2021 às 10:00 horas

08/SN/2021 Serviços de Limpeza para Sede  15/09/202 às 11:00 horas  15/09/2021 às 12:00 horas

09/SN/2021 Fornecimento de Produtos 

Alimentares

15/09/2021 às 13:00 horas 15/09/2021 às 14:00 horas

10/SN/2021 Prestação de Serviços Despachos 

Aduaneiros

16/09/2021 às 9:00 horas 16/09/2021 às 10:00 horas

11/SN/2021 Prestação de Serviços de Segurança 

para Sede e Unidade Gráfica  
16/09/2021 às 11:00 horas 16/09/2021 às 12:00 horas

12/SN/2021 Prestação de Serviços de 

Fornecimento de água com camião 

cisterna

16/09/2021 às 13:00 horas 16/09/2021 às 14:00 horas

13/SN/2021 Fornecimento de Consumíveis 

Gráficos Lote I
17/09/2021 às 9:00 horas 17/09/2021 às 10:00 horas

14/SN/2021 Fornecimento de Consumíveis 

Gráficos Lote II
17/09/2021 às 11:00 horas 17/09/2021 às 12:00 horas

15/SN/2021 Reparação e Manutenção de 

Aparelhos de frio

17/09/2021     às     13:00 horas 17/09/2021  às 14:00 horas

16/SN/2021 Fornecimento de Rolos de fio Cisal 20/07/2021 às 09:00 horas 20/07/2021 às 10:00 horas

17/SN/2021 Prestação de Serviço de Desinfeção 

para Sede e Unidade Gráfica 
20/07/2021 às 11:00 horas 20/07/2021 às 12:00 horas 

18/SN/2021 Prestação de Serviço de Desinfeção 

para Sede e Unidade Gráfica
20/07/2021 às 13:00 horas 20/07/2021 às 14:00 horas

Os concorrentes interessados poderão obter os documentos dos concursos durante as horas normais de expediente 
no endereço abaixo, a partir do dia 23/08/2021, mediante o pagamento de 500,00MT (quinhentos meticais), não 
reembolsável, a ser depositado na conta número 294971278 - Millennium BIM - Noticias Netshop - NIB 0001 
0000 0029 4971 2785 7.

Sociedade do Notícias, SA
Direcção de Administração e Finanças
Rua Timor Leste n°.58, 1°Andar - Porta 27

Maputo, 24 de Agosto de 2021
A Autoridade Competente

Ilegível

ANÚNCIO DO CONCURSO Nº03/2021 –                                
ADITAMENTO AO CONCURSO PARA REQUALIFICAÇÃO 

DA

 REDE COLECTORA DE ESGOTOS 

A Sociedade do Notícias, SA serve-se da presente para convidar empresas 

de Construção Civil, especializadas em Obras Hidráulicas e que reúnam 

requisitos de elegibilidade, a apresentarem propostas para elaboração 

e execução de um Projecto Hidráulico de escoamento de águas 

pluviais.

Os interessados poderão a partir do dia 23/8/2021 contactar o 

domicílio abaixo indicado, durante as horas normais de expediente, para 

a obtenção dos documentos do concurso.

O prazo para a entrega das propostas  é 10 de Setembro de 2021 

Sociedade do Notícias, SA

Direcção de Administração e Finanças

Rua Timor Leste, n.º 58, 1°Andar - Porta 27

Email: saneamento@snotícias.co.mz

Telephone: 21 429342

Maputo, aos 20 de Agosto de 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

4ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm 

éditos de trinta dias, citando o executado BIL PAULINO MACHAVA, 

com domicílio voluntário geral no Bairro 2, em Chimoio, província de 

Manica, actualmente em parte incerta, para no prazo de 10 (dez) dias, 

que começa a contar depois da segunda e última publicação do anúncio 

no jornal “Notícias”, para pagar ao exequente BANCO COMERCIAL E DE 
INVESTIMENTOS (BCI), SA, a quantia de 478 109,63MT (quatrocentos 
e setenta e oito mil, cento e nove meticais e sessenta e três centavos), 

em dívida nos Autos de Execução Ordinária, registados sob o nº 
78/2020-H, que por este Cartório lhe move o referido exequente, ou, no 

mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento e 
do mais que acrescer, ou deduzir oposição que tiver, nos termos do artigo 

812º e seguintes do C.P.C., sob pena de, não o fazendo, se devolver esse 

direito ao exequente, prosseguindo a execução os seus termos, conforme 

melhor consta do duplicado da petição inicial, que se encontra arquivado 

no Cartório desta Secção à sua disposição, podendo levantá-lo dentro das 

horas normais de expediente.

Maputo, aos 10 de Agosto de 2021

A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Sofia Abdul Carimo Sulemane Manjate
8205

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 AHMED ALI MAHOMED

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de onze de Junho 
de dois mil e vinte e um, exarada 
de folhas dezoito verso a folhas 
vinte 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 Notário Superior, 
em exercício no referido Cartório, 
foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito 
de AHMED ALI MAHOMED, 
no estado de casado com Zarina 
Mahomed Osman, sob o regime de 
comunhão geral de bens, natural de 
Porbandar-Índia, residente que foi 
na  Avenida Zedequias Manganhela, 
sendo filho de Ali Mahomed Hassan 
e de Kathija Noormahomed.

Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros de 
todos os seus bens e direitos, sua 
esposa acima identificada e seus 
filhos: Ahmed Afzal Mahomed, 
solteiro, natural de Maputo, 
residente em Portugal, Yasmeen 
Ahmed, natural de Maputo, onde 
reside e Mahomed Shakil Ahmed, 
casado com Shabnam Amad 
Noormamed, sob o regime de 
bens supletivos, natural de Maputo, 
residente em Portugal.

Que não existem outras que segundo 
a lei prefiram os declarados herdeiros 
ou com eles possam concorrer à sua 
sucessão.

Está conforme
Maputo, aos 14 de Julho de 2021

A Notária
(Ilegível)

9187

Acesse https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE 21Terça-feira, 24 de Agosto de 2021

8221

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP 
Departamento de Aquisições

- Concurso Nº 162/ANE-GE/043.112/2019 -

APETRECHAMENTO TECNOLÓGICO DA ANE, IP E DELEGAÇÕES PROVINCIAIS 
ABRANGIDAS PELO PROJECTO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DE ESTRADAS 

RURAIS - LOTES 1, 2, 3, 4 E 5

ADITAMENTO DE ANÚNCIO DE CONCURSO

Aos concorrentes e/ou interessados, serve o presente Aditamento para emendar os pontos 
5 e 8 do Anúncio de Concurso de Apetrechamento Tecnológico da ANE, I.P. e Delegações 
Provinciais abrangidas pelo Projecto Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais - 
Lotes 1, 2, 3, 4 e 5, publicado neste jornal nos dias 9 e 10 de Agosto de 2021, que passam 
a ser da seguinte maneira:

 5. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no Nº 3 até às 10.00
horas do dia 09 de Setembro de 2021, e serão abertas em sessão pública, na 
Sala de Conferências da ANE, I.P. às 10.15 horas do mesmo dia; e

 8. O anúncio de posicionamento dos concorrentes, terá lugar às 10.00 horas do
dia 28 de Setembro de 2021, nas instalações da ANE, I.P., Av. de Moçambique, n.º
1225 – Maputo, Sala de Conferências da ANE, IP.

Adicionalmente,  aos concorrentes que já adquiriram o Documento de Concurso, temos a 
informar que os mesmos deverão se dirigir a ANE, IP no endereço a seguir indicado para 
proceder com o levantamento da Adenda Nº 1 ao Concurso:

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP 
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, n.º 1225 
C.P. 1439, MAPUTO – MOÇAMBIQUE
Telefone: +258 21 476 163/7

Autoridade Competente

Maputo, aos 23 de Agosto de 2021
8231

ANÚNCIO DE CONCURSOS
Nos termos do artigo 33, nº1, do Decreto-lei n° 5/2016, de 8 de Março, o Fundo de Promoção Desportiva, FP convida  empresas 
interessadas e inscritas no Cadastro Único (UFSA) a apresentarem propostas fechadas, para os concursos discriminados na tabela abaixo: 

Nº
Descrição Objecto

Data e hora de 
entrega

Data e hora 
de Abertura

Anúncio de 
Posiciona-

mento

Validade das 
Propostas

Garantia 
Provisória

01

Concurso Limi-
tado FPD/C.L./

Nº09/2021

Contratação de serviços 
para fornecimento géne-
ros alimentícios, de higie-
ne e conforto

7/9/2021
Até às 9.00 

horas

7/9/2021
ás 9.15 horas

17/9/2021
às 9.00 horas

120 Dias Não exigida

02

Concurso Limi-
tado FPD/C.L./

Nº10/2021

Contratação de serviços 
de manutenção, repa-
ração de aparelhos de 
frio e fornecimento de 
acessórios

7/9/2021
Até às 11.00 

horas

7/9/2021
às 11.15 

horas

17/9/2021
às 11.00 

horas
120 Dias Não exigida

03

Concurso Limi-
tado FPD/C.L./

Nº11/2021

Contratação de serviços 
de manutenção de jardins 
e poda de árvores para 
P.C., POZ e parte circun-
dante da pista de aqueci-
mento

8/9/2021
Até às 9.00 

horas

8/9/2021
às 9.15 horas

20/9/2021
às 9.00 horas

120 Dias Não exigida

04
Concurso Por Co-
tações FPD/C.C./

Nº04/2021

Contratação de serviços 
de impressão, serigrafia, 
reprografia e tipografia

30/8/2021
Até às 9.00 

horas

30/8/2021
às 9.15 horas

9/9/2021
às 9.00 horas

90 Dias Não exigida

05
Concurso Por Co-
tações FPD/C.C./

Nº06/2021

Contratação de serviços 
de fornecimento de equi-
pamentos e produtos de 
protecção individual;

30/8/2021
Até às 11.00 

horas

30/8/2021
às 11.15 

horas

9/9/2021
às 11.00 

horas
90 Dias Não exigida

1- Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-los, no
Fundo de Promoção Desportiva-FP, sito na Av. de Moçambique – Km 14, Estádio Nacional do Zimpeto, pela importância não
restituível de 1.000.00MZN (mil meticais), por cada documento de concurso.

2- O valor do Documento do Concurso atrás referido deverá ser depositado na conta do BIM – 56677004 - Fundo de Promoção 
Desportiva-Receitas.

3- O Concurso por Cotações dispensa a aquisição do documento de concurso, devendo os interessados fazer o levantamento do
mesmo no endereço supracitado.

4- Para mais esclarecimentos os interessados poderão contactar a UGEA do Fundo de Promoção Desportiva-FP, através dos
números 21-456900.

5- O período de validade das propostas dos concursos, é de 120 dias para os Concursos Limitados e 90 dias para os Concursos
por Cotações, contados a partir da data da sua abertura.

6- As propostas deverão ser enviadas em envelope fechado e lacrado, com a indicação “Concurso Limitado - FPD/C.L./
Nº…/2021 e/ ou Concurso por Cotações FPD/C.C./Nº…/2021”, deverão ser entregues no endereço acima mencionado, até 
à data e hora indicados.

7- A visita é obrigatória ao local onde serão prestados os serviços referentes aos Concursos Limitados FPD/C.L/Nº10/2021
e FPD/C.L/Nº11/2021, e as mesmas terão lugar no endereço acima indicado, no dia 31 de Agosto de 2021, com início as
10.00 e término às 11.30 horas.

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

Maputo, aos 20 de Agosto de 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível)

8189

Acesse https://t.me/Novojornal
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MINEDH

Rua Joe Slovo, 55  - Maputo – Moçambique +258  84 910 43 24 |  +258 84 910 43 21 info@snoticias.co.mz

“Uma escola - um jornal”
Promova o hábito de leitura e ajude Moçambique a crescer

Seja Padrinho 
Ofereça um jornal a uma Escola à sua escolha

Contacte já os nossos serviços comerciais ou as nossas delegações provinciais – publicidade@snoticias.co.mz

Acesse https://t.me/Novojornal



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

23Terça-feira, 24 de Agosto de 2021

24 de Agosto de 2021

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Beleza sem virtude é como uma rosa sem cheiro”.

- Provérbio Popular.

LUA CHEIA - Será no domingo, às 14.12 horas

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 21, 
22:00 E 23:00 HORAS.

PREIA-MAR – Às 08.53 e às 21.16 
horas, com 2.71 e 2.55 metros, respec-
tivamente 

BAIXA-MAR – Às 02.33 e às 15.00 
horas, com 1.48 e 1.71 metros, respec-
tivamente    

INHAMBANE

28/20

VILANKULO

27/19

TETE

31/21

QUELIMANE

30/19

NAMPULA

30/19

PEMBA

29/21
LICHINGA

25/11

BEIRA

27/19

XAI-XAI

30/16

CHIMOIO

29/15

MAPUTO

30/15

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

00:20- FLASH CULTURAL

02:10- É DESPORTO

03:05- SEM BARREIRAS

04:00- FALA MOÇAMBIQUE 
(REPETIÇÃO)

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E 
DESENVOVIMENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:15- O NOSSO PORTUGUÊS

08:45- PETRÓLEO E GÁS DE A A 
Z(REPETIÇÃO)

11:30- PARABÉNS A VOCÊ

12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
TARDE

12:02 - MAGAZINE DESPORTIVO

12:20 - BOLETIM 
METEOROLÓGICO

12:30 - JORNAL DA TARDE

13:00- INFORMATIVO 
CORONAVÍRUS

13:30- MOÇAMBIQUE DE LÉS-

A-LÉS

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- RÁDIO NOVELA “OURO 
NEGRO”

15:30- Á MULHER

16:10- SEGURANÇA 
RODOVIÁRIA

16:30- MINUTO DO 
CONSUMIDO

17:30- RADIO ESCOLA/ ENSINO 
SECUNDÁRIO

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19:00 -TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM 
METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- INFORMATIVO 
CORONAVÍRUS

20:30- PANORAMA POLÍTICO

21:05- ÚLTIMO TEMPO

05:40  HINO NACIONAL 

05:45  GINÁSTICA 

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08:00  TELESCOLA: 
ENSINO PRIMÁRIO - 
MATEMÁTICA DA 5ª 
CLASSE DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A 
CASA DA BRUXA” 
DIRECTO

08:30  TELESCOLA: 
ENSINO PRIMÁRIO - 
MATEMÁTICA DA 7ª 
CLASSE DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A 
CASA DA BRUXA” 
DIRECTO

09:00  NOTÍCIAS 

09:05  TELESCOLA: ENSINO 
SECUNDÁRIO - 
FILOSOFIA DA 12ª CLASSE 
 DIRECTO

09:30  A HORA DO CTP - TETE:  
“CAFÉ DO ZAMBEZE” 
DIRECTO – TETE

10:00  NOTÍCIAS 

10:05  TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 1ª PARTE

11:00  NOTÍCIAS 

11:05  TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 2ª PARTE

12:00  NOTÍCIAS 

12:05  TELENOVELA: “IMPÉRIO 
DE MENTIRAS” 
REPETIÇÃO

13:00  JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14:00  GRANDE ENTREVISTA 
REPETIÇÃO

15:05  NOTÍCIAS .

15:00  JUNTOS À TARDE 
DIRECTO

16:00  NOTÍCIAS .

16:05  ENCONTROS DA MALTA 
DIRECTO

17:00  JORNAL EM LÍNGUAS 
MOÇAMBICANAS
DIRECTO

17:45  GINÁSTICA:  YOGA 

18:00  PRIMEIRA PÁGINA 
DIRECTO

19:00  JORNAL DE DESPORTO  
DIRECTO

19:50  PUBLICIDADE  

20:00  TELEJORNAL  
DIRECTO

21:15  GRANDE DEBATE 
DIRECTO

22:30  TELENOVELA: “IMPÉRIO 
DE MENTIRAS”  

23:30  MOÇAMBIQUE DIGITAL 
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  ENCONTROS DA MALTA 
REPETIÇÃO

05:40  HINO NACIONAL 

05:45  GINÁSTICA 

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

O
S artistas de Cabo 
Delgado ficaram 
sem mercado para 
comercializar as 
suas obras devido 

aos ataques terroristas que 
têm assolado esta província 
do norte do país.

Esses ataques terroris-
tas afugentaram os princi-
pais compradores dos seus 
produtos, os turistas, que 
não querem se aventurar em 
meio ao caos que o conflito 
criou e, com isso, correrem o 
risco de perder as suas vidas, 
como aconteceu com muitos 
moradores desta região.

Diante deste cenário, a 
crise financeira tornou-se 
inevitável e não assombra 
somente  a classe artísti-
ca, pois todos os sectores de 
actividades são obrigados a 
gerir duas realidades que os 
colocam numa situação de 
vulnerabilidade: a guerra e a 
pandemia do novo coronaví-
rus. 

Os dois fenómenos fize-
ram com que a clientela se 
pusesse à parte, levando os 
artistas deste ponto do país 
a procurarem outras alter-
nativas de sobrevivência. A 
arte, entretanto, continua a 
ser produzida, porque, mais 
do que uma fonte de renda, é 
um mecanismo de expressão 
cultural e sentimental, um 
modo de vida.  

Assim, as peças que eles 
produzem se multiplicam e 

UM novo estudo publicado 
na revista PlosOne “reve-
la o mais completo crânio 
de plesiossauro de África 
sub-sahariana, tendo sido 
descoberto e escavado na 
província do Namibe, Ango-
la, por Octávio Mateus, em 
2017”, lê-se no comunicado 
divulgado na noite de terça-
-feira.

O estudo deste réptil ma-
rinho, com 72 milhões de 
anos, foi o resultado da tese 
do Mestrado em Paleontolo-
gia da Universidade Nova de 
Lisboa, em associação com a 
Universidade de Évora, por 
Miguel Marx, acrescenta a 
nota.

“Além de ser o mais com-
pleto plesiossauro de África 
sub-sahariana, o achado é 
importante porque tem um 
crânio bem preservado e ar-
ticulado”, sublinha o comu-
nicado.

Esta é a mais recente 
descoberta do Projecto Pa-
leoAngola, uma iniciativa 

científica que já deu a conhe-
cer o primeiro dinossauro de 
Angola e outros vertebrados 
fósseis daquele país, no âm-
bito da cooperação entre a 
Universidade Nova de Lis-
boa, o Museu da Lourinhã, 
a Universidade Agostinho 
Neto em Angola e outras ins-
tituições nos Estados Unidos 
e Holanda.

Segundo a nota, o achado 
agora em destaque “foi clas-
sificado como Cardiocorax 
mukulu, uma espécie que o 
Projecto PaleoAngola já ti-
nha descoberto em Angola, 
em 2015”. Os plesiossauros 
elasmosaurídeos, “seme-
lhantes ao mítico monstro de 
Loch Ness”, podiam atingir 
20 metros de comprimento, 
com cabeças pequenas e pes-
coços muito longos, refere.

A natureza tridimensio-
nal bem preservada do crâ-
nio oferece uma visão rara 
da anatomia craniana destes 
plesiossauros, acrescenta. De 
acordo com a mesma nota, o 

novo espécime de Cardioco-
rax mukulu foi recuperado 
em Bentiaba, província do 
Namibe, em rochas do Cre-
tácico Superior com cerca de 
72 milhões de anos.

“O Cardiocorax muku-
lu representa uma linhagem 
mais antiga de elasmosau-
rídeos e que pouco se alte-
rou em dezenas de milhões 
de anos, o que surpreendeu 
os paleontólogos”, salienta, 
referindo que a tomografia 
computadorizada do crânio 
revelou que a anatomia cra-
niana desta linhagem pouco 
evoluiu ao longo dos 22 mi-
lhões de anos.

O trabalho de laborató-
rio foi feito na Universidade 
Nova de Lisboa e o princi-
pal autor do estudo, Miguel 
Marx, que terminou o seu 
mestrado em Portugal, vai 
iniciar o seu doutoramento 
na Universidade de Lund, na 
Suécia, no final deste mês. - 
(sapo.pt)

O MINISTÉRIO dos Negócios 
Estrangeiros do Japão atribuiu 
recentemente ao saxofonista 
Moreira Chonguiça a Comen-
da de Promoção de Entendi-
mento Mútuo entre Japão e 
Moçambique. 

Moreira Chonguiça é o 
único moçambicano contem-
plado entre 155 indivíduos 
premiados de vários países ao 
lado de, entre outros, Estadis-
tas, diplomatas, académicos, 
negociantes, filantropos e po-
líticos.  

Os contemplados rece-
berão um certificado e um 
presente comemorativo. En-
tretanto, a cerimónia que nor-
malmente ocorre anualmente 
não será este ano realizada, de-
vido à pandemia da Covid-19.

As Comendas do minis-
tro dos Negócios Estrangeiros 

são concedidas a indivíduos 
e grupos com realizações no-
táveis a nível internacional, 
a fim de reconhecer as suas 
contribuições para a promo-
ção da amizade entre o Japão e 
outros países e áreas. Também 
promovem a compreensão e 
o apoio do público japonês às
actividades dos destinatários.

Em 2018, Moreira Chon-
guiça tomou posse em Kyoto, 
Japão, através da Embaixada 
do Japão em Moçambique, 
como membro do Conselho 
Consultivo Internacional Ken-
jin-Tatsujin para a “Ashinaga 
Africa Initiative”. 

A Ashinaga é uma orga-
nização sem fins lucrativos 
fundada há 50 anos, baseada 
em Tóquio, Japão, e dirigida 
pelo seu fundador e presiden-
te Yoshiomi Tamai. Fornece  

MOSTRA “ARTE(SANATO) DE CABO DELGADO”

Expor para minimizar 
impactos do terrorismo

mostram o que Cabo Delga-
do tem de melhor, podendo 
ser ao mesmo tempo usados 
para repudiar os ataques ter-
roristas que têm fustigado 
esta parcela de Moçambique 
e adiado sonhos. 

“Estas obras não têm 
saída e muitos artistas aca-
bam por vendê-las a preços 
baixos”, explica Massacar 
Mahinda. 

A fonte é guia da exposi-
ção/venda “Arte(Sanato) de 
Cabo Delgado”, patente até 
16 de Setembro, no Centro 

Cultural Moçambicano-Ale-
mão, cidade de Maputo. A 
mostra é composta por di-
versos artigos de arte pro-
venientes de Cabo Delgado, 
como pintura, escultura, 
gravura, fotografia, más-
caras, literatura, artesana-
to em capulana, cestaria, 
brinquedos, joalharia, entre 
outros.

O objectivo da exibição 
é promover e vender os tra-
balhos dos expositores, de 
forma a recuperar as recei-
tas perdidas por causa da 

Covid-19 e, principalmen-
te, do terrorismo. 

As obras, de acordo com 
Mahinda, chegaram à capi-
tal do país por via terrestre 
graças à colaboração de di-
versas associações de ar-
tesanato de Cabo Delgado, 
que procuram mercado em 
lugares sem fogo cruzado 
e onde podem ser devida-
mente contemplados. 

Apesar de a maioria das 
peças exposta ser dos artis-
tas do Norte do país, nem 
todas são dos que lá resi-

dem. Alguns artistas são 
provenientes deste ponto 
do país, mas por várias ra-
zões vivem na cidade das 
acácias.

Expõem para mostrar a 
sua solidariedade para com 
os irmãos e se revoltarem 
por a sua terra natal estar a 
ser palco de sangue. À ini-
ciativa também se juntaram 
artistas de outras provín-
cias, doando parte dos seus 
rendimentos aos colegas de 
Cabo Delgado. 

Estão no CCMA apresen-
tados produtos de diver-
sos cantos desta província 
como se se tivesse dese-
nhado um mapa provincial. 
Veja-se que o apreciador, 
por exemplo, do distrito de 
Mueda pode contemplar a 
escultura Maconde que aqui 
exalta a família e sã convi-
vência de um grupo. A et-
nia é também representada 
com máscaras usadas em 
danças tradicionais, como é 
o caso do Mapiko, uma ex-
pressão que está em risco de
extinção.

Do mesmo modo, a as-
sociação UIVIPE expõe pro-
dutos feitos com recurso às 
pérolas do mar, para repre-
sentar o artesanato das re-
giões costeiras, muito fus-
tigadas pela guerra. Fazem 
ainda parte desta colecção 
carteiras de capulana e pa-
lha, bem como colares fei-
tos com base em cafurros e 

tapetes de pano.
Embora o artesanato seja 

a arte predominante, a ex-
posição é complementada 
por outras técnicas, como a 
fotografia e a filmagem. Os 
vídeos mostram o processo 
de fabrico de alguns mate-
riais ali expostos.

Outro destaque vai para 
a gravura do mestre Ma-
tias Nhantumbo, um dos 
maiores embaixadores das 
riquezas da província, que 
traz “Fábulas: Cabo Delga-
do”, em imagens e litera-
tura. 

A banda Ikwazuni, por 
seu turno, colaborou ex-
pondo o seu último CD, 
“Moçambique Yethu” (Nos-
so Moçambique, traduzi-
do do Emakwa). Lançado 
no ano passado, o álbum é 
constituído por mensagens 
de repúdio à violência e 
constantes apelos à paz.

“Temos um caderno de 
mensagens e um cofre para 
que os apreciadores deposi-
tem a sua ajuda para apoiar 
artistas, cujos os negócios 
não anda”, acrescentou 
Macassar Mahinda, que 
veio de Cabo Delgado para 
representar os expositores.

A fonte acrescentou 
ainda que, para minimizar 
a crise, “outros artistas se 
disponibilizaram para dar 
aulas de escultura e joalha-
ria de forma presencial ou 
virtual”.

Japão atribui comenda 
a Moreira Chonguiça

Achado em Angola 
réptil com 72 
milhões de anos

financiamento educacional 
e apoio emocional a crianças 
que sofreram a perda de um 
ou ambos pais ou responsá-
veis por doenças, acidentes, 
suicídios e desastres, incluin-
do o terremoto e o tsunami do 
Grande Oriente no Japão, bem 
como amplia a sua assistência 
às crianças com pais e respon-
sáveis que sofrem de graves 
deficiências.

Na qualidade de patrono 
do Orfanato Aacosida (Asso-
ciação dos Amigos de Crian-
ças Órfãs de Sida), Chonguiça 
assinou no ano passado um 
acordo de financiamento en-
tre o Embaixador Extraordi-
nário e Plenipotenciário do Ja-
pão em Moçambique, Kimura 
Hajime, e o orfanato. 

O apoio foi concedido às 
crianças órfãs do Orfanato Aa-
cosida no valor de 25.781,00 
dólares, no âmbito do Progra-
ma de Assistência a Projectos 
Comunitários e Segurança 
Humana. 

O apoio da Embaixada do 
Japão resulta da realização no 
mesmo ano de um concerto 
inserido no Programa de In-
tercâmbio Cultural entre Japão 
e Moçambique “Amizade Ja-
pão-Moçambique”, que en-
volveu o More Jazz Big Band, 
liderado por Chonguiça, e a 
equipa da JICA (Japan Inter-
national Cooperation Agency) 
para alegrar as crianças do or-
fanato. 

O evento contou com a 
presença do embaixador do 
Japão em Moçambique, co-
laboradores da Embaixada 
do Japão e representantes de 
instituições japonesas em Mo-
çambique. 

As obras de melhoramento 
do orfanato foram realizadas 
com sucesso e este foi inaugu-
rado com nova imagem a 21 de 
Junho passado.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Reabilitação de sanitários 
escolares atrasada

O 
SECTOR da Educa-
ção e Desenvolvi-
mento Humano na 
província de Inham-
bane está preocupa-

do com o atraso das obras de 
construção e reabilitação de sa-
nitários escolares e dos sistemas 
de abastecimento de água, no 
âmbito da prevenção e comba-
te à Covid-19. O trabalho co-
meçou em Setembro de 2020, 

tendo como prazo três meses. 
A inquietação foi apresen-

tada recentemente pela direc-
tora Provincial de Educação 
e Desenvolvimento Humano, 
Palmira Palma Pinto, na reu-
nião do Comité Operativo de 
Emergência (COE), no contex-
to da Covid-19, para avaliar a 
evolução e as acções em curso 
visando prevenir e combater 
esta pandemia viral.

Para além do atraso, o sec-
tor da Educação refere que, 
mesmo nos casos em que o 
empreiteiro alega ter concluído 
a reabilitação e ou construção, 
vários são os sanitários que não 
têm água, não estando, assim, 
criadas as condições para a sua 
utilização.

Palmira Palma Pinto disse 
que havia contradição entre as 
necessidades locais e o projecto 

de intervenção que a empresa 
contratada trazia da cidade de 
Maputo. Não obstante o reajus-
te do projecto feito entre a em-
presa e a Direcção Provincial de 
Educação e Desenvolvimento 
Humano, persiste o atraso quer 
na construção de novas infra-
-estruturas quer na reabilita-
ção.

No entanto, o representan-
te do empreiteiro MHL e Lo-

O GOVERNO do distri-
to de Funhalouro está 
a mobilizar recursos de 
parceiros para expandir 
os serviços sociais bási-
cos e, deste modo, me-
lhorar o bem-estar das 
comunidades.

Mesmo sem avan-
çar o valor necessário, 
o administrador de Fu-
nhalouro, Luís Libombo,
disse que o dinheiro será
aplicado na abertura e
reabilitação de vias de
acesso, expansão das re-
des de abastecimento de
água potável, sanitária,
de energia elétrica, en-
tre outros serviços.

Para Luís Libombo, 
as vias de acesso cons-
tituem um desafio para 
o Governo distrital, pois
a maior parte das es-
tradas de Funhalouro é
terraplanada, situação
que acarreta avultadas
somas monetárias para
constante intervenção.

Segundo fez saber, 
em todas as vias da vila 
de Funhalouro, incluin-

do Massinga/Funhalou-
ro, a manutenção de ro-
tina e periódica precisa 
de aplicação de saibro 
que se adapte às con-
dições locais, para evi-
tar rápida degradação, 
principalmente no pe-
ríodo chuvoso.

Além da necessidade 
de melhorar a circula-
ção de pessoas e bens e 
ligação entre os postos 
administrativos e as lo-
calidades, incluindo es-
tradas que estabelecem 
ligação entre o distrito e 
outros vizinhos, nomea-
damente Mabote, Mas-
singa e Morrumbene, o 
Governo distrital está 
também preocupado 
com o desenvolvimento 
sustentável e equilibra-
do, com avanço simul-
tâneo em todas as áreas.

Para o efeito, o Go-
verno de Funhalouro, 
de acordo com o admi-
nistrador distrital, olha 
também para a necessi-
dade de reduzir as dis-
tâncias entre as comu-

nidades e instituições 
sociais básicas, razão 
pela qual a qualquer mo-
mento vão terminar as 
obras da construção do 
Centro de Saúde de Cupo 
e do pequeno sistema de 
abastecimento de água.

Ainda na expansão da 
rede de abastecimen-
to de água, foi recente-
mente concluída a cons-
trução de um sistema na 
vila-sede distrital que 
vai aumentar a taxa de 
cobertura em cinco por 
cento. Numa primeira 
fase, terão água 1325 fa-
mílias, o que correspon-
de a 600 novas ligações.

Este sistema possui 
dois possui dois furos, 
um dos quais com pro-
fundidade de 300 me-
tros, reservatórios semi-
-enterrados e uma torre
que irá suportar os re-
servatórios elevados, es-
tando avaliado em pouco
mais de 150 milhões de
meticais e devendo be-
neficiar a cerca de 14 mil
habitantes.

Funhalouro mobiliza 
fundos para expandir 
serviços básicos

A expansão da rede de abastecimento de água potável constitui um dos desafios do Governo distrital de Funhalouro

Recursos florestais rendem mais 
de seis milhões às comunidades
MAIS de seis milhões de 
meticais, correspondentes 
aos 20 por cento da explora-
ção dos recursos florestais, 
foram canalizados nos últi-
mos dois anos às comuni-
dades. Deste valor, mais de 
quatro milhões de meticais 
foram entregues em 2020 e 
os restantes dois milhões no 
primeiro semestre do ano 
em curso.

Os dados foram apre-
sentados semana passada 
pelo porta-voz do Conselho 
Executivo Provincial, Simão 
Mavimbe, no final a décima 
quinta sessão ordinária do 
órgão. Recordou que o di-
nheiro dos 20 por cento tem 
como objectivo principal 
desenvolver as comunida-
des onde os recursos flores-
tais são explorados.

Entretanto, Mavimbe 
disse que o órgão constatou 

que nem todos os distritos 
têm os comités de gestão já 
legalizados, entidades que 
flexibilizam a canalização e 
gestão dos fundos resultan-
tes da exploração dos recur-
sos florestais.

O Governo, através da 
Direcção Provincial de Am-
biente, deverá capacitar os 
comités locais para saberem 
identificar melhor as neces-
sidades de cada comunida-
de, participar na elaboração 
de projectos bem como pro-
mover gestão transparente 
do dinheiro.

Por outro lado, é preciso 
que as mesmas comunida-
des façam reflexão com vis-
ta a garantir a reposição dos 
recursos florestais, através 
do plantio de novas árvores 
para não esgotar e compro-
meter o futuro das gerações 
vindouras.

Exploração de recursos florestais e faunísticos rende mais de seis milhões de meticais às comunidades

Publicidade

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

AFRICA GREAT WALL CEMENT
 MANUFACTURER, LDA

Estudo de Pré-Viabilidade e 
Definição do Âmbito (EPDA) e 
Termos de Referência (TdR)

O Proponente acima designou a empresa FE-

BECA CONSULTORIA, LDA como Consultor 

Ambiental independente, para realizar o tra-

balho de Elaboração do Estudo de Avaliação 

de Impacto Ambiental do Projecto da Cons-

trução da Fábrica de Cimento em Macuse, no 

Distrito de Namacurra. O Processo de Partici-

pação Pública a FEBECA CONSULTORIA, LDA 

vai apresentar os objectivos da consulta (PPP) 

para elaboração do Relatório de Estudo de Pré-

-Viabilidade para Definição do Âmbito (EPDA)
e Termos de Referência na seguinte data: 27 de 

Agosto de 2021; Hora: 8.30 horas locais: Sala 

de Sessões do Governo Distrital.

Para esclarecimentos, por favor contacte o Sr. 
Luan Peng, Cel: 850193327/860890017
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DE ASSUNTOS SOCIAIS

INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA MUNHUANA
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Bairro da Munhuana, Rua de Xai Xai, n.º 78, Tel: 844623020/828888020

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos do nº 2 do artigo 64, do Decreto nº 5/2016, de 8 de Março que aprova o Regulamento de Contratação de 

Empreitada das Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, comunica-se a adjudicação 

de acordo com o seguinte: 

No  do Concurso Tipo de 

Concurso 
Objecto Empresa Adjudicada Valor da 

Adjudicacão

62L000742/CC/04/

IFPM/2021

Cotações Manutenção e 
reparação da rede de 

água e esgoto

HIDRO PAINEL E 
ENERGIA SOLARES, LDA

140.527,00MT

62L000742/CC/05/
IFPM/2021

Cotações Montagem de dois 
(2) aparelhos de ar-

condicionados

COSTAZMID COMÉRCIO 
E SERVIÇO DE FRIO

19.000,00MT

Maputo, aos 23 de Agosto de 2021

Autoridade Competente
8225

gística Limitada, Ilídio Manuel, 
disse que as obras de reabilita-
ção na província de Inhambane 
estão a 92 por cento de execu-
ção e até fim deste mês serão 
concluídas e entregues.

Segundo Manuel, das 57 
infra-estruturas arroladas, por 
concluir estão apenas as obras 
do Centro Internato de Cum-
bana, distrito de Jangamo, e 
do Instituto de Formação de 
Professores de Chicuque, na 
cidade da Maxixe. As restantes 
já estão concluídas.

Explicou que encontrou 
na província de Inhambane 
uma realidade diferente do 
projecto, nomeadamente rea-
bilitação de latrinas, quando a 
necessidade era de construir 
novas, enquanto decorriam 
aulas.

Referiu que, das 57 infra-
-estruturas arroladas, apenas
foram reabilitadas 14 e as res-
tantes passaram para a cons-
trução de raiz, o que levou o
empreiteiro a mobilizar maior
número de mão-de-obra e re-
cursos financeiros extracontra-
tuais para fazer face à situação.

Para os sistemas de abaste-
cimento de água, a proposta era 
de três, mas o sector da Educa-
ção necessitava de 24.

Assim, disse a fonte, dos 
350 milhões de meticais do va-
lor do contrato, o empreiteiro 
teve de mobilizar mais 30 mi-
lhões de meticais para respon-
der às necessidades.

Acesse https://t.me/Novojornal
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CARTAS

COM a eclosão da pandemia da Covid-19, o mundo 

da medicina conheceu significativos avanços, visto ter 
sido desafiado a salvar a humanidade, ou pelo menos 
tentar minimizar os efeitos nefastos desta doença.

Entre a cura e a prevenção, acabou se produzin-

do vacinas, para a imunização das pessoas, com uma 
eficácia que os agentes da saúde, com a legítima pru-

dência, não querem arriscar afirmando que seja a 100 
por cento.

Um posicionamento, quanto a mim, aplausível, em 
razão do conhecimento que tenho do comportamento 
dos meus compatriotas, que mais prezam a diversão 
em detrimento de atitudes sérias e responsáveis. Aliás, 
lembro-me que a primeira vez que se registaram ele-

vados índices de contaminações, no nosso país, foi 
em Dezembro do ano passado, quando se anunciou 
o alívio de algumas medidas, como a reabertura das
praias e barracas de venda de bebidas alcoólicas. E
não tinha sido nenhuma medida irresponsável, mas
decorrente da leitura dos indicadores, que aponta-

vam para a redução de casos, nessa altura.
Num dos encontros promovidos pelo Instituto 

Nacional da Saúde, sobre a matéria, sublinhou-se 
o pouco tempo que se levou para a produção da va-

cina contra a Covid-19, comparativamente às va-

cinas de outras enfermidades, que chegam a durar 
até perto de 10 anos. E eu entendi como avanço na 
medicina, pois era necessário que se encontrasse, 
com urgência, um antídoto para este mal, que dizi-
mava vidas sem dó nem piedade.

Mesmo havendo problemas de disponibilida-

de de doses, o Governo moçambicano esmerou-se 
em busca de vacinas e na adopção de critérios de 
elegibilidade para o acesso, começando pela classe 
médica, tida como a que se encontra na linha da 

frente, no combate a este mal. Basta lembrar que 
muitos dos profissionais de saúde perderam suas 
vidas, tentando salvar outras, padecendo desta 
doença. E com a evolução do processo, chegou-se 
à campanha de vacinação massiva, incluindo dife-

rentes faixas etárias e grupos sócio-profissionais.
Entretanto, para a minha indignação, num altu-

ra em que as autoridades, a diversos níveis, apelam 
para a adesão ao processo de vacinação, muitas 
vozes também se levantam para questionar a viabi-
lidade da vacina. Muitos até falam como se tives-

sem algum conhecimento de causa, promovendo 
campanhas de sensibilização para que as pessoas 
não se façam aos postos de vacinação, alegando 
até possibilidade de morte.

Para esses indivíduos, será que o executivo 
moçambicano teria algum prazer em ver seus cida-

dãos morrendo como se fossem galinhas assoladas 
por alguma epidemia, sem espaço e serviços sufi-

cientes para funerais condignos? Valha-me Deus! 
O pior é que os mesmos desinformadores nunca 
trazem evidências nas suas colocações, limitando-

-se apenas a um discurso meramente especulativo.
O meu medo subiu de níveis quando fiquei a 

saber, de fontes próximas, que até algumas pes-

soas,

ligadas ao sector de saúde, “fogem com o braço 
à seringa”, acreditando que possam fazer parte dos 
grupos envolvidos em esquemas de venda de cartões 
de vacinação, comprando a morte, como bem disse o 
Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, na sua 
última comunicação à nação, no contexto do novo co-

ronavírus. Compatriotas, a vacina contra a Covid-19 
não mata e disso eu sou um dos exemplos. Vamos lá 
vacinar e joguemos limpo(po).

COMO te disse, estive há dias, em Loane (não sei se 
é assim que se grafa), uma pequena povoação próxi-
ma de Licilo, para participar do enterro de um velho 
que a vida colocou no meu caminho e nos fizemos 
amigos. Era sábado. De muito frio, também. Uns 
minutinhos antes de chegar à casa do velho Vicen-

te, cruzo-me com uma viatura da Saúde: acabava de 
deixar o corpo. Ia a tempo das orações. Estacionei o 
carro fora do enorme quintal, apesar da insistência de 
um primo. Do lado direito, uma enorme cozinha que 
só se não a diz a céu aberto por causa das grandes 
copas dos muitos cajueiros ali plantados pela natu-

reza. A limpeza das panelas, lambidas pelas línguas 
de fogo saídas da lenha colocada por debaixo delas 
davam as paredes das mesas tonalidades do pôr de 
sol. As mulheres, cada uma de sua melhor capula-

na, estavam ali, cada uma com a sua colher de pau, 
prontas para alimentar. Como só a mulher sabe fazer.

Foi sempre assim.
Os filhos disseram do seu amor. Disseram do seu 

legado. De lágrimas (a que tinham direito) abraça-

ram-se, abraçando com esse gesto a comunidade pre-

sente; o canto.
As orações se seguiram não fugindo ao que é 

de estilo, mas sempre interessante ouvir. E depois o 
mesmo gesto de cabeça em sinal de concordância, de 
aceitação da palavra. Depois foi o velório, num belo 
formato, que a minha urbanidade ficou afectada.

O velho Vicente continua vigilante do seu reba-

nho; o coval mesmo por detrás daquela que foi sua 
casa. Não vi a profundidade da cova, mas a avaliar 
pela quantidade de areia amontoada do outro lado…
era areia solta, para o castanho e brilhante á luz do sol, 
naquele final da manhã daquele sábado, em Loane.

E a caixa contendo a carne do velho desceu pelos 
braços dos homens da aldeia. Os homens da aldeia 

colocaram areia por cima da caixa, preencheram os 
lados e ainda ficou para receber as flores apanhadas á 
mão e no momento.

E depois tudo aconteceu, naquele sábado.
E sem esperar pela hora do servir o conteúdo das 

panelas, que devia ser bem apetecível, e sem mais 
motivos fortes para ali me manter, dei costas ao lu-

gar. Foi o bazar, de maneira sorrateira, sim, mas foi.
E a distância que na ida pareceu…afinal era 

nenhuma. Em poucos minutos estava na estrada de 
alcatrão e o tempo nada alegre. Atribuí esse estado 
ao luto da zona. Imobilizei o carro e disse um Pa-

dre Nosso uma vez e retomei a marcha até alcançar 
a n.one.

Na cadeira do morto estava um primo. Falava 
de coisas, de terras mas só lá para o fim entendi o 
discurso: dinheiro, caramba pá. Bom, ele chegou ao 
destino e o dinheiro, não sei se lhe chega. Pelo menos 
a mim nunca chegou e muitas vezes tive de partilhar 
como agora.

Agora estou sozinho nesta máquina que tem de 
me levar ao lugar do encontro com os enviados da 
Bertrand. Anunciaram-se há semana e não serão 
mais que em número de quatro com um americano 
(de elevada humanidade) incluído. Terei de viver 
com eles por muito tempo e o mano velho terá de 
nos carregar no seu barco até à Santa. 

Fazer a vida com os Pescadores até enjoar ou 
porque notícia de novos enviados da Bertrand?

E o barco chega, mas só daí a três dias torna ao 
Naval e…prontos tem de ser. O mano também já não
tem tantas costas para dar ao mar. Ficar deitado junto 
dele e deixar as suas línguas lamberem-lhe os pés até 
que o friozinho o atire à lareira. E depois morre. Mor-
re para depois ressuscitar pela batucada no estômago.

Os mortos e os livros.

GUSTAVO MAVIE

OS que têm estado a fazer esse barulho foram ao 
ponto de usar os seus advogados para catalisar as 
acusações que têm feito contra os tais que encaram 
Nyusi como quem orquestrou os magistrados da 
PGR para que os detivessem em 2009, sem delon-

gas.
Alguns desses advogados fizeram de facto das 

dores dos seus clientes suas dores também, tendo 
chegado a fazer de alguns jornais seus instrumentos 
de luta.

Entre tais jornais, o ” Canal de Moçambique” 
é que assumiu afincadamente o papel de advoga-

do de alguns dos encarcerados e que por isso, mais 
se bateu pela sua causa batendo duramente contra 
alguns dos que são injustamente tidos como tendo 
orquestrado a detenção de alguns dos que são tidos 
como tendo abocanhado de facto grande parte da-

quele crédito.
Este  semanário chegou a fazer deles suas capas 

eternas e imutáveis ao longo destes anos todos que 
antecederam este julgamento ansiosamente espera-

do pelos moçambicanos que finalmente começou 
esta segunda-feira dia 23 deste Agosto de 2021.

Na verdade, qualquer um que se dê ao trabalho 

de analisar com frieza os contornos destas dívidas, e 
peneirá-las à luz do ditado que diz que ‘’os ladrões 
são quem mais gritam e se consideram inocentes, 
como são também os que tudo fazem para que não 
sejam atirados à cadeia sozinhos, sem aqueles que 
na sua óptica é que orquestraram as suas detenções 
sejam também encarcerados.

Na verdade, a única culpa ou crime exposto por 
tais jornais contra Nyusi é não ter inviabilizado o 
curso normal da Justiça. Este é o seu crime e não 
porque é parte dos que se beneficiaram.

Aliás, a forma tão leviana ou não convincente 
como se tem dito que beneficiou também, fica mais 
do que claro mesmo aos leigos porque há pouca 
consistência sobre o valor que terá recebido.

A sua implicação forçada é bem explicada pelo 
escritor francês Honoré de Balzac, no seu livro “A 
Comédia Humana”, ao dizer que ‘’quando não se 
gosta de alguém, mesmo que não tenha cometido 
nenhum crime, inventa-se-lhe um e se imputa que 
foi ele’’.

É o que parece ter-se feito contra Nyusi que tem 
sido apontado em alguns jornais como tendo bene-

ficiado.
Mas como dizia, não é claro como ele terá se be-

neficiado desse dinheiro cujo valor não é fixo, por-

que há vezes que dizem que recebeu dois milhões de 
dólares e outras vezes só um milhão. Esta variação 
de um ou dois biliões no mínimo é prova de que é 
uma enxertada à última da hora, daí que se tenha 
atribuído o tal pseudónimo de New Man ou Novo 
Homem em português.

É que sendo uma conta em que foi depositado 
um certo valor, não há como não se aferir logo com 
precisão quanto foi transferido ou depositado na 
conta que se diz que foi aberta a seu favor. Mesmo 
que tal conta tenha sido aberta, há probabilidade do 
potencial beneficiário não ter sido informado por 
que a abriu em seu nome e por via disso, não ter 
sido ele a se beneficiar do que nela foi depositado. 
É que se tivesse beneficiado, iria se expor a todas as 
provas, já que há uma grande vontade de o envolver 
como forma de vingança por ter dado a tal luz verde 
à Justiça moçambicana.  

Seja como for, o início deste julgamento poderá 
trazer à luz outras revelações a muitas outras ques-
tões que andaram ocultas ao longo destes anos to-

dos, porque é verdadeira a tese que reza que ‘’não 
há nada oculto que não haja de se revelar’’. Os que 
se apoderaram de parte deste crédito nunca haviam 
imaginado que viria a ser desvendado a partir de 
Nova Iorque e que os levaria à cadeia. 

O medo da vacina

Os mortos e os livros

Caso “Dívidas Ocultas” prova que 
os problemas não apodrecem - (concl)

WANG HEJUN*

ACTUALMENTE o mundo ainda sofre da pandemia da 
Covid-19. O vírus varia incessantemente e a situação de 
prevenção e controle continua a ser complicada e severa. 
Vencer a pandemia o quanto antes e restaurar o crescimento 
económico são tarefas principais da comunidade interna-

cional e vontades comuns de todos os países. Como mo-

tivador e participante firme da cooperação internacional 
contra a pandemia, a China tem se dedicado à cooperação 
internacional em vacinas contra a Covid-19 e à cooperação 
no rastreamento científico de origem do vírus, contribuindo 
com mais sabedoria e energia da China para a luta global 
contra a pandemia.

A vacina é uma arma poderosa para vencer a pandemia 
e recuperar a economia. A China defende o aprofundamen-

to da cooperação em vacinas para garantir a acessibilidade 
e disponibilidade nos países em desenvolvimento, tornando 
as vacinas num bem público global. 

Recentemente, o Presidente Xi Jinping proferiu um 
discurso na primeira reunião do Fórum Internacional sobre 
Cooperação em Vacinas contra a Covid-19, no qual anun-

ciou que a China continuará a envidar todos os esforços 
para ajudar os países em desenvolvimento a responder à 
pandemia. Ao longo do ano corrente, a China esforçar-se-á 
por fornecer dois biliões de doses de vacinas para o mundo 
e oferecerá 100 milhões de dólares americanos à COVAX, 
destinados à distribuição de vacinas para os países em de-

senvolvimento. As medidas supracitadas constituem mais 
uma grande acção da China para cumprir o seu compromis-
so de tornar as vacinas contra a Covid-19 num bem público 
global, visando fazer uma nova contribuição chinesa para a 
cooperação global contra a pandemia.

Como bom irmão, amigo e parceiro dos países afri-
canos, a China apoia o combate que África trava contra a 
pandemia. Desde o início do ano presente, a China já forne-

ceu muitos lotes de vacinas aos países africanos. As vacinas 
chinesas ganharam reputação como chuva oportuna e bala 
de prata em resposta à pandemia.

No último mês de Fevereiro o Governo Chinês to-

mou a dianteira de fornecer vacinas contra a Covid-19 a 

Moçambique, prestando o apoio fundamental à imuniza-

ção dos profissionais de saúde. Actualmente Moçambique 
está a sofrer a pressão da terceira vaga da pandemia. Neste 
momento crítico, a China forneceu recentemente o terceiro 
lote de vacinas como donativo e entregou vários lotes de 
vacinas adquiridas por Moçambique, dando o forte apoio à 
imunização nacional.

Na próxima etapa, a China vai continuar a trabalhar 
junto com a comunidade internacional para quebrar os dé-

fices de produtividade, distribuição e de cooperação na área 
de vacinas, e aumentar a assistência aos países em desen-

volvimento por meio do melhoramento do fornecimento, 
transferência de tecnologia e produção conjunta, intentando 
alcançar à acessibilidade universal e disponibilidade de va-

cinas o mais rápido possível nos países em desenvolvimen-

to, especialmente nos países menos desenvolvidos.
O vírus é inimigo de toda a humanidade. A pesquisa so-

bre origem do vírus responsável pela pandemia que assola 
todo o mundo ajudará à prevenção da propagação da pan-

demia de forma mais científica e ao tratamento das pessoas 
infectadas de forma mais eficaz. No entanto, o rastreamento 
da origem do vírus é uma questão puramente científica 
que precisa de ser resolvida pelos cientistas com o es-

pírito científico, sem interferência de fatores políticos. 
A expectativa do rastreamento é beneficiar a preven-

ção da pandemia e o tratamento dos pacientes de forma 
científica ao invés de difamar ou imputar a responsabili-
dade a um país particular como uma ferramenta política. 
A extensão da investigação deve cobrir qualquer origem 
possível do vírus à escala global. O objetivo do rastrea-

mento é encontrar a origem zoonótica do vírus e as rotas 
de transmissão animal-humana ao invés de buscar evi-
dência para uma conclusão política pressuposta. 

Desde o surto da pandemia a China participa acti-
vamente na cooperação global do rastreamento cien-

tífico da origem do vírus. A China convidou duas ve-

zes os especialistas da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) à China para pesquisas conjuntas. No Março do 
ano presente, a OMS publicou o Relatório do Estudo 
Conjunto OMS-China sobre origem do SARS-CoV-2, 
no qual os especialistas chegaram à conclusão científica 

de que é extremamente improvável que o vírus tenha 
vazado de um laboratório e propuseram vários alvitres 
fundamentais como procurar possíveis casos iniciais à 
escala global e estudar a possibilidade de transmissão 
do vírus pela cadeia fria, constituindo uma base sólida 
para a pesquisa mais profunda sobre origem do vírus e 
orientando a direção para a próxima fase do trabalho. 

O relatório supracitado merece o respeito de todas 
as partes envolvidas. O futuro trabalho global do ras-

treamento da origem do vírus deve assentar nessa base 
ao invez de reinventar a roda. De acordo com a resolu-

ção da Assembleia da OMS, deve-se realizar consultas 
exaustivas com os Estados membros quanto ao plano de 
trabalho e ao mecanismo subsequente, e respeitar plena-

mente as opiniões dos Estados membros. Destaca-se de 
que o plano do trabalho para um país envolvido deve ser 
decidido através de consulta com o país em causa, com 
o objetivo de promover uma cooperação eficaz.

Em relação à questão do rastreamento da origem do
vírus, precisamos de cooperação em vez de difamação, 
de verdade em vez de mentira, e de respeito à ciência 
em vez de manipulação política. A China vai continuar a 
apoiar e participar na cooperação global do rastreamen-

to da origem do vírus no espírito de abertura, transparên-

cia, ciência e cooperação.  
O Presidente Xi Jinping salientou que a humanida-

de é uma comunidade de destino compartilhado. Diante 
desta crise sem igual, nenhum país pode superar sozi-
nho, sendo a cooperação o único caminho a seguir. A 
China continuará a desempenhar o papel de contribuin-

te activo para a acessibilidade e a distribuição justa de 
vacinas e colaborador firme no rastreamento científico 
da origem do vírus. Vai se esforçar com os outros paí-
ses  para construir a Grande Muralha da Imunização e 
proteger a saúde humana, a fim de alcançar a vitória da 
solidariedade contra a pandemia de toda a humanidade 
e promover a construção de uma Comunidade Global de 
Saúde para Todos! 

*Embaixador da República Popular da China em

Moçambique

A China no rastreio científico da origem do vírus da Covid-19

Acesse https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE VILANKULO

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE MULHER E ACÇÃO SOCIAL

Anúncio de Adjudicação

Nº do Concurso Modalidade
Nome do Concorrente

Objecto do Concurso
Valor de 
Adjudicação com 
IVA

04/04/130241/SDSMAS-V Pequena dimensão Kompasso Moçambique Lda Material de Consumo para Escritório 440.670,00 MT

Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o número 02 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e prestação de serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 05/2016 de 08 de Março, comunica-
se a adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado:

O Director de Serviço
Ilegível 

/Técnico Sup. N2/
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE MAPUTO
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas de Maputo faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de 
Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar 
da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuído o 
Certificado Mineiro número 10760CM para Areia de Construção, no distrito de Manhiça, na província de Maputo, 
a favor do requerente Arlindo José Bento, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -25    01   0,00 32   47   50,00

2 -25    01  30,00 32   47   50,00

3 -25    01  30,00 32   47   40,00

4 -25    01   0,00 32   47   40,00

Maputo, aos 20/8/2021
O Director

Fernando Andela
(Especialista “B”)

9169

PEDE-SE
A LARANJA, LDA, pede a quem terá encontrado uma caixa com os seguintes documentos:
- Livros de facturas e
- Documentos fiscais.
Os mesmos terão sido perdidos no momento da mudança de escritório, sito na Rua da
Resistência, nº 1150, R/C, para a Av. Maguiguana, nº 1529, Q.17, Maputo. Foi nessa
trajectória que se perderam os documentos.
A quem terá encontrado, pede-se por gentileza que entre em contacto através do número 84-
6711912.

9164

D
OCENTES da Faculda-
de de Agronomia e En-
genharia Florestal da 
Universidade Eduardo 
Mondlane(UEM) de-

senvolveram novas formula-
ções de fertilizantes compos-
tos, para milho e soja, baseados 
na análise de solos específi-
cos para cada cultura.

Os novos fertilizantes re-
sultam da implementação de 
um projecto para o melhora-
mento da saúde dos solos, se-
gurança alimentar e condições 
de vida de pequenos agricul-
tores em Moçambique, através 
do desenvolvimento de fertili-
zantes compostos apropriados 
para corredor da Beira. 

Os novos adubos permitem 
promover o aumento da pro-
dutividade até 50% e já foram 
validados pelo Ministério da 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (MADEFR). 

Segundo fonte da UEM, 
para o desenvolvimento de no-
vas formulações foram realiza-
dos levantamentos de solos nas 

Docentes da UEM desenvolvem
novos fertilizantes para soja e milho

Estudo revela baixo uso 
da máscara em Maputo
APESAR das evidências cientí-
ficas sobre o impacto do uso da 
máscara para a prevenção da 
infecção pelo novocoronavírus 
revelarem maior consciência 
no uso deste meio de preven-
ção, um estudo-piloto con-
duzido por docentes da UEM 
sobre o comportamento das 
pessoas em relação à máscara, 
na cidade de Maputo, mostra 
que ainda há cidadãos que não 
a usam ou que fazem mau uso 
dela. 

Dos 1.020 observados, veri-

ficou-se que cerca de 72,9 por 
cento dos indivíduos traziam 
máscara, entretanto, apenas 
53 usava de forma adequada, 
cobrindo a boca e o nariz. Foi 
também verificada uma fraca 
associação entre o sexo e o uso 
de máscara. 

Segundo os autores do es-
tudo, Alfredo Maposse e Isaías 
Benzane, docentes da Faculda-
de de Educação(FACED), para 
a realização do estudo-piloto 
recorreu-se a uma grelha de 
observação electrónica visando 

obter dados tais como o local, o 
sexo, o uso ou não de máscaras, 
bem como a forma de uso. A 
amostragem foi aleatória siste-
mática, obtida em duas termi-
nais de transporte rodoviário 
e um mercado, caracterizados 
por grandes aglomerações. 

Para os autores, os dados 
sugerem a necessidade de es-
tudos mais aprofundados para 
compreensão dos factores sub-
jacentes para retro-alimentar 
os programas de promoção de 
saúde.

províncias de Manica (distritos 
de Báruè e Gondola), Sofala 
(distritos de Gorongosa e Nha-
matanda) e Tete (distritos de 
Moatize e Tsangano). 

Rogério Borguete, docen-
te e integrante do projecto, 
explicou que a escolha destes 
locais se deve ao facto de cons-
tituírem zonas agro-ecológicas 
diferentes.  Acrescentou que 
os ensaios foram realizados du-
rante dois anos nos campos dos 
camponeses.

“É que, se montássemos 
uma estação, os resultados ob-
tidos não seriam aplicáveis à 
realidade do agricultor e tam-
bém o padrão de chuvas está a 
mudar. Era preciso expor todas 
as adversidades à realidade dos 
camponeses”, disse o docente. 

Além de desenvolver for-
mulações de fertilizantes para 
as culturas de soja e milho, a 
equipa de trabalho realizou 
outras actividades como, por 
exemplo, a actualização das 
ferramentas de regulamenta-
ção de gestão de fertilizantes e 
produção de mapas informati-
vos.

ORÇAMENTO DO SECTOR  AGRÁRIO

Incremento pode melhorar 
acesso a sementes e adubos  
O INCREMENTO do orçamento alocado 
à agricultura, dos actuais 10 para 15 por 
cento, poderia contribuir para aumen-
tar o número de extensionistas, assim 
como para uma melhor distribuição de 
sementes e adubos orgânicos.  

A ideia foi partilhada recentemente, 
em Maputo, por Vánio Mazenga, assis-
tente do projecto “Fortalecimento da 
Prestação Social de Contas e Supervisão 
em Saúde e Agricultura na África Aus-
tral”.  Falando à margem de uma mesa-
-redonda organizada em parceria com
o Ministério da Economia e Finanças

(MEF), Mazenga referiu ser pertinente 
que o Governo cumpra os compromis-
sos assumidos no âmbito do Acordo de 
Abuja, na Nigéria. 

No evento, organizado pela Aliança 
da Sociedade Civil contra a Usurpação 
de Terra em Moçambique (ASCUT),  a 
fonte afirmou que um dos principais 
objectivos desta iniciativa é garantir que 
os pequenos agricultores estejam envol-
vidos na planificação e orçamentação.

De acordo com ASCUT, embora a 
agricultura seja a principal actividade 
económica no país, empregando cerca 

de 75 por cento da população, está longe 
de atingir a produção e produtividade 
desejadas. 

A organização apontou que, para 
além de factores como as mudanças 
climáticas, que têm impactos devasta-
dores sobre a produção agrícola, e a falta 
de sementes de qualidade e serviços de 
extensão rural, o fraco desempenho do 
sector está aliado a não aplicação efec-
tiva dos fundos alocados aos diversos 
subsectores.

Neste sentido, defendeu haver ne-
cessidade de se tornarem acessíveis ao 

público as diversas etapas que envolvem 
a planificação e orçamentação para a 
agricultura. 

O evento serviu também para a par-
tilha do grau de realização do Programa 
Quinquenal do sector agrícola, com 
enfoque para os serviços de sementes, 
extensão rural, adaptação às mudanças 
climáticas e agro-ecologia. 

A  ASCUT é uma organização da so-
ciedade civil que congrega várias agre-
miações, cujo objectivo é garantir que 
os agricultores usufruam do direito de 
posse segura e controlo da terra.

Desenvolvidas novas formulações de fertilizantes compostos para milho e soja

Estudo revela mau uso de máscara em Maputo
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IVONE VIOLETA ANDRÉ 
SIBAMBO

FALECEU
Seus colegas do Curso de Mestrado em Direitos Humanos na 
UDM 2015, 2017 Ana Malaika, Arlinda Nhaquila, Catarina Tonto, 
Carmen Ustá, Zélio Banze, Osvaldo Zacarias, Margarida Ruco 
e Hágira Dafine lamentam a partida para a pátria celestial, da 
sua colega IVONE VIOLETA ANDRÉ SIBAMBO. À família enlutada, apresentam 
sentidas condolências e paz à sua alma. Dai-lhe Senhor, o eterno descanso entre 
o esplendor da luz perpétua.

8247

MARTA INÊS MATA 
DOS SANTOS

FALECEU

É com profundo pesar e consternação que os filhos 
Quinha, Zita, Deyzy, André e Celso comunicam o desa-
parecimento físico de sua mãe MARTA INÊS MATA DOS 
SANTOS, ocorrido no dia 23/8/2021, vítima de doença 
prolongada. Que a terra lhe seja leve e que seja recebida 
com a glória que em terra deixou. Mais se informa que, 
devido a situação da pandemia, as cerimónias terão 
carácter privado. Paz à sua alma.

8249

VICENTE JOÃO 
MENDES

FALECEU

Sua filha Lucinda, genro Paiva Munguambe, netos 
Kenny, Khrissy, Dércio e Tininha, compadres Alexandre, 
Lezi e a família Munguambe em geral comunicam o fale-
cimento do seu ente querido VICENTE JOÃO MENDES, 
ocorrido no dia 21/8/2021, vítima de doença, cujo fune-
ral se realiza hoje, pelas 11.30 horas, no Cemitério de 
Michafutene, antecedido de velório na capela do HCM, 
pelas 9.30 horas. Paz à sua alma.

8238

VICENTE JOÃO 
MENDES

FALECEU

Seu irmão Teófilo João, esposa Olga Paulo, filhos Stélio, 
Sámia, Vánia e Edson, netos Mayza, Malcom e Ayana 
comunicam o desaparecimento físico do seu ente queri-
do VICENTE JOÃO MENDES, ocorrido no dia 21/8/2021, 
na sua residência, cujo funeral se realiza hoje, pelas 
11.30 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido 
de velório na capela do HCM, pelas 9.30 horas. Paz à 
sua alma.

8236

ALBINO INÁCIO 
MOCHA

FALECEU

Sua esposa Suzete Mocha, filhos Minória, Páscoa, 
Antónia e Inácio Mocha, irmãos Páscoa e António 
Mocha, netos, sobrinhos, primos, genros e demais 
familiares comunicam o falecimento do seu ente 
querido ALBINO INÁCIO MOCHA, ocorrido no dia 
17/8/2021, cujo funeral se realizou no dia 19/8/2021, 
no Cemitério de Michafutene, na cidade de Maputo. 
Paz à sua alma.

9181

ÂNGELA TEIXEIRA 
RIBEIRO

FALECEU

Com profunda dor e consternação, suas filhas Ângela, 
Telma e Cristina Ribeiro Loforte, netos Bruno, Eduarda, 
Inês, Shaquil e Aimé, bisnetas Luana, Bruna e demais 
familiares comunicam o falecimento do seu ente querido 
ÂNGELA TEIXEIRA RIBEIRO, ocorrido no dia 23/8/2021, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 24/8/2021, no Crematório 
hindú de Maputo, às 10.00 horas, antecedido de velório 
na capela do HCM, a partir das 8.30 horas. Descanse 
em paz.

9184

VICENTE JOÃO 
MENDES

FALECEU

Sua esposa Salmina, filhos Arlindo, Diogo, Lucinda, 
Natércia, Sheila, Ivan e Tirsia, irmãos, sobrinhos, netos 
e demais familiares comunicam o desaparecimento 
físico do seu ente querido VICENTE JOÃO MENDES, 
ocorrido no dia 21/8/2021, na sua residência, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza hoje, pelas 11.30 horas, 
no Cemitério de Michafutene, antecedido de velório, 
pelas 9.30 horas, na capela do HCM. Paz à sua alma.

8237

ÂNGELA TEIXEIRA 
RIBEIRO

FALECEU

Sua prima Ajamia Loforte, sobrinhos Maria 
do Carmo, Laura, Carlos, Luís, Sérgio, Tâ-
nia e Gisela comunicam com profunda má-
goa e consternação o falecimento do seu 
ente querido ÂNGELA TEIXEIRA RIBEIRO, 
ocorrido no dia 22/8/2021, cujo funeral se 
realiza hoje, dia 24/8/2021, no Cemitério de 
Lhanguene, antecedido de velório na cape-
la do HCM. Fica-nos a grata memória dos 
anos de convivência familiar e da amizade 
com o nosso saudoso Pai. Rogamos a Deus 
que lhe dê eterno e merecido descanso.

8245.

NELSON DO ROSÁRIO 
SIBIA NHUMAIO

(6º mês de eterna saudade)

Sua esposa Júlia Nhumaio e filhos comuni-
cam a passagem do sexto mês da partida à casa do Pai do 
seu ente querido NELSON DO ROSÁRIO SIBIA NHUMAIO, 
ocorrida no dia 18/2/2021. Neste momento de pesar e dor 
em que nunca será preenchido o vazio criado pela sua 
partida, sentimo-nos fortalecidos pela palavra de Deus. 
Paz à sua alma.

9084 

TIMÓTIO ALEXANDRE 
PESSANE

(30 dias de eterna saudade)

As famílias Fumo, Manhique e Pessane, irmãos, sobri-
nhos, cunhadas, netos e filhos recordam a passagem 
de 30 dias da eterna saudade de TIMÓTIO ALEXANDRE 
PESSANE. Que Deus lhe conceda eterno descanso. Paz 
à sua alma.

8248

HELENA 
SABONETE VAZ

FALECEU

Seu esposo Augusto Vaz, filhas Antónia, Fernanda 
e Helena, genros Celso, Júnior e netos comunicam 
com profundo pesar o desaparecimento físico da 
sua esposa, mãe e avó HELENA SABONETE VAZ, 
ocorrido no dia 22/8/2021, vítima de doença, cujas 
cerimónias fúnebres se realizam hoje, dia 24/8/2021, 
pelas 14.00 horas, no Cemitério de Michafutene. 
Mãe, estarás sempre nos nossos corações. Deus 
lhe acolha na sua Glória. Paz à sua alma.

8246

ÂNGELO TAI

FALECEU

Sua esposa Maria Mungoi, filhos Célio, Quitério, 
Alcino, Ângelo, Danilo, Elísio e Anilza, noras e ne-
tos comunicam com profundo pesar o falecimento 
do seu ente querido ÂNGELO TAI, ocorrido no dia 
21/8/2021, vítima de doença, cujas cerimónias fúne-
bres se realizam no dia 25/8/2021, em Zandamela, 
antecedidas de velório hoje, dia 24/8/2021, pelas 
13.00 horas, na sua residência, sita no Bairro 25 de 
Junho. Paz à sua alma.

8244

ALEGRIA 
NASSONE

FALECEU

Cláudio Langa, Anabela Langa, Circle Langa, Rui 
Langa e Ivete Langa comunicam que sua mãe, ALE-
GRIA NASSONE, foi povoar os céus. As cerimónias 
fúnebres tiveram lugar na segunda-feira, em Maputo. 
“Nunca esperamos que um dia nos pudesses dar 
um golpe na alma, mãe. Nunca. Nunca combinamos 
isso contigo. Que o novo endereço te reserve uma 
paz perene. Até sempre, nossa guerreira”.

8242

AMÉLIA MACOU

(1906-2021)

FALECEU

Suas filhas Helena e Cristina, netos, bisnetos, trisne-
tos e tetranetos, famílias Macou, Novela e Nhantum-
bo comunicam com profundo pesar, consternação e 
dor o falecimento da avó AMÉLIA MACOU, ocorrido 
no dia 22/8/2021, cujas cerimónias fúnebres se reali-
zam hoje, dia 24/8/2021, no Cemitério de Boquisso, 
pelas 10.00 horas, antecedidas de velório às 9.00 
horas, na sua residência, sita no Bairro Boquisso. 
Paz à sua alma.

8243
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VICTÓRIA 
SAMUSSONE 
MONDLANE

FALECEU

O Director-Geral, membros do Conselho de Direcção, 
Delegados Provinciais e funcionários do Instituto de 
Cereais de Moçambique, Instituto Público – ICM, IP 
participam com pesar e consternação o falecimento da 
Sra. VICTÓRIA SAMUSSONE MONDLANE, mãe da Sra. 
Tânia Lúcia Mabjaia, Secretária Executiva, ocorrido no 
dia 22/8/2021, na cidade de Maputo, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza em data por anunciar. Paz à sua 
alma.

8239

ALBERTO ANDRÉ 
VELHANOS

FALECEU

Sua esposa Marta Estevão da Cruz Zandamela Velhanos, 
filhos António, Graça, Amélia, Páscoa, Nuno, Daniel, 
Amina e Sandra, netos e demais familiares comunicam 
com profunda dor e consternação o falecimento do seu 
ente querido ALBERTO ANDRÉ VELHANOS, ocorrido 
no dia 22/8/2021 em Maputo, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza hoje, dia 24/8/2021, às 10.30 horas, 
no Cemitério de Michafutene. Que Deus lhe conceda o 
eterno descanso.

8251

ALBERTO ANDRÉ 
VELHANOS

 (Avô Beto)

FALECEU

É com profundo pesar que Kátia de Carvalho, Evan, 
Ellis e família comunicam com profunda dor e cons-
ternação o falecimento do seu ente querido ALBER-
TO ANDRÉ VELHANOS (Avô Beto), ocorrido no dia 
22/8/2021, em Maputo, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 24/8/2021, às 10.30 horas, no Cemi-
tério de Michafutene. Que Deus lhe conceda o eterno 
descanso.

8250

ALBINO INÁCIO MOCHA

FALECEU

Deixou um enorme vazio em nossas vidas. Até a 
eternidade te levaremos em nossos corações. O 
seu amor e dedicação serão para sempre lembra-
dos. Que Deus o receba nos céus. Descanse em 
paz, papá. Eternas saudades.

9186

ZAQUIR 
HUSSEN ABDUL 

GANI

FALECEU

Foi com grande pesar que a família Gani comu-
nica o desaparecimento físico do seu ente que-
rido ZAQUIR HUSSEN ABDUL GANI, vítima de 
doença, em Maputo, ocorrido no dia 22/8/2021, 
cujo funeral se realizou no dia 23/8/2021. Que 
Allah lhe conceda Jannat.

9152

ALBINO INÁCIO 
MOCHA

FALECEU

O Ministro dos Combatentes, Secretário Permanen-
te, membros do Conselho Consultivo e demais fa-
miliares do Ministério dos Combatentes manifestam 
sentimentos de pesar pelo desaparecimento físico 
do Sr. ALBINO INÁCIO MOCHA, funcionário aposen-
tado do Ministério dos Combatentes, ocorrido no dia 
18/8/2021, cujo funeral se realizou no dia 19/8/2021, 
no Cemitério de Michafutene. Paz à sua alma.

8218

ZAQUIR 
HUSSEN

FALECEU

A família Manessa comunica com profun-
da dor e consternação o desaparecimento 
físico do seu compadre, sogro e amigo ZA-
QUIR HUSSEN, ocorrido no dia 22/8/2021. 
Paz à sua alma.

9191

ORLANDO 
DE ALMEIDA 

CATOJA

FALECEU

O Rotary Club de Maputo lamenta com profundo 
pesar o falecimento do Sr. ORLANDO DE ALMEIDA 
CATOJA, pai do Presidente do clube Danilo Catoja, 
ocorrido no dia 22/8/2021, vítima de doença, cujas 
cerimónias fúnebres se realizam hoje, dia 24/8/2021. 
À família enlutada, o Rotary Clube de Maputo, 
apresenta as mais sentidas condolências. Paz à 
sua alma.

8241

MOISÉS PAULO

FALECEU

Seus filhos Heitor, Nilza, Heldio, Manuel, Gildo, Soares e Yulda, 
genro, noras e netos comunicam com muito pesar o falecimento 
do seu ente querido MOISÉS PAULO, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza na quarta-feira, dia 25/8/2021, no Cemitério de Romão, pelas 
11.00 horas, precedido de velório de corpo presente na sua residência, sita no 
bairro Costa do Sol, Rua Dona Alice, em Maputo, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

9200

ALDA RAFAEL ESTÊVÃO 
MATSINHE

FALECEU
O Presidente da Assembleia Municipal de Maputo, Vice-Pre-
sidente da Assembleia Municipal de Maputo, funcionários e 
agentes municipais comunicam com dor e consternação o 
desaparecimento físico da Srª ALDA RAFAEL ESTÊVÃO MAT-
SINHE, funcionária do Secretariado Técnico da Assembleia Municipal de Maputo, 
ocorrido no dia 21/8/2021, cujo funeral se realiza hoje, dia 24/8/2021, no Cemitério 
de Michafutene, pelas 9.00 horas.

8230

ORLANDO DE ALMEIDA 
CATOJA
FALECEU

A Direcção Geral, Comité Sindical e trabalhadores em geral da 
Empresa Naval-Serviços à Navegação, Lda. comunicam com 
profunda mágoa e consternação o falecimento do seu colega 
reformado ORLANDO DE ALMEIDA CATOJA, ocorrido no dia 
22/8/2021, cujas cerimónias fúnebres se realizam hoje, dia 24/8/2021, no crematório 
hindú, do Cemitério de Lhanguene, às 16.30 horas. À família enlutada endereçam 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

8234

ALDA RAFICA ESTÊVÃO 
LEUANE MATSINHE

FALECEU
Seus filhos Sandra Matsinhe, Melecina Matsinhe, Justino Matsi-
nhe e Tatiana Matsinhe, netos e demais familiares comunicam 
com profunda dor e consternação o falecimento do seu ente 
querido ALDA RAFICA ESTÊVÃO LEUANE MATSINHE, ocorrido no dia 21/8/2021, 
em Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 24/8/2021, no 
Cemitério de Michafutene, pelas 9.00 horas. Mãe, és e sempre serás a nossa 
Guerreira. Descanse em paz.

FERNANDO BOI 
NHAMBONGO

FALECEU

A família Nhambongo comunica com pesar, dor e cons-
ternação o desaparecimento físico do seu amado pai, 
avô e tio FERNANDO BOI NHAMBONGO, ocorrido no dia 20/8/2021, cujo 
funeral se realiza hoje, dia 24/8/2021, pelas 9.00 horas, no cemitério 
familiar. Que a sua alma descanse em paz.

8208
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N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

VENDE-SE

PROPRIEDADE industrial com área de 
20.840m², situada na Machava, Rua das 
Mulheres, nº 1027, vende-se. Contacto: 
84-2943520.

7719

FLAT tipo 1, na Avenida Maguiguana, 
no Bairro Central, próximo da Elec-
tricidade de Moçambique, vende-se. 
Contacto: 84-4108706.

8837

FLAT tipo 2, com dependência tipo 1, 
num prédio pequeno, 1º andar, Av. Ho 
Chi Min, vende-se por 6 500 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 87-3917599.

9126

APARTAMENTO tipo 2+1, espaçoso, 
num 1º andar, com garagem fechada, 
vende-se por 9 500 000,00MT; tipo 2, 
espaçosa e luxuosa, com sala comum, 
num 1º andar por 9 000 000,00MT; Po-
lana, tipo 1, espaçosa, sala comum num 
6º andar e último por 3 600 000,00MT, no 
B. Central Central; tipo 3, espaçosa, com 
sala comum, num 14º andar, 3wc por 8 
000 000,00MT. Contacto: 84-7465818,
P. Moz.Imobiliária.

9151

APARTAMENTOS novos nos condo-
mínios na cidade da Matola, tipo 3, com 
suite e cozinha moderna, vende-se por 
8 000 000,00MT; tipo 2, com suite, no 
Tchumene por 5 000 000,00MT; tipo 3, 
com suite por 6 000 000,00MT. Contac-
to: 84-5465381 ou 82-3955019, Virgílio.

9173

PROCURA-SE

VIVENDAS e flat à venda, procura-
-se com muita urgência nos bairros
da Coop, Central, Polana e Alto Maé.
Contacto: 84-5465381 ou 82-3955019,
Imbondeiro Imobiliária.

9077

ARRENDA-SE

APARTAMENTO tipo 4, com sala 
comum, sala de jantar, cozinha equi-
pada, 2wc, 3 varandas, climatizada, 
num 3º andar último e único, garagem, 
arrenda-se por 45 000,00MT, no B. 
Central; tipo 3, mobilada, com cozinha 
moderna, num 1º andar único, na Polana 
por 60 000,00MT; tipo 3, luxuosa por 2 
500USD. Contacto: 84-7465818, P. Moz.
Imobiliária.

9151

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Conselho de Serviços de Representação do Estado na Cidade de Maputo

Quarto Cartório Notarial de Maputo
Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE DJIBI DIAKO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de dezanove 
de Agosto de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas quarenta e dois verso a 
folhas quarenta e três verso, do livro de notas para escrituras diversas número 
duzentos e oitenta e seis, traço “C”, deste Cartório Notarial, perante mim, SÉRGIO 
JOÃO SOARES PINTO, Conservador e Notário Superior em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de DJIBI 
DIAKO, de cinquenta anos de idade, casado com Koumba Diako, em regime 
de separação de bens, natural de Mali, de nacionalidade maliana, com última 
residência nesta cidade de Maputo, sem ter deixado testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última vontade.
Mais certifico que na operada escritura pública foram declarados como únicos 
e universais herdeiros de todos os seus bens, seus filhos: MAMADOU DIAKO, 
maior, natural do Mali e residente em Maputo e AMADOU DIAKO, natural do Mali 
e residente em Maputo, todos de nacionalidade maliana.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com eles concorram 
à sucessão, e da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme
Maputo, aos 20 de Agosto de dois mil e vinte e um

O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
CASSAMO ISMAIL KHIANE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezoito de Agosto de dois 
mil e vinte e um, exarada de folhas quarenta e cinco verso a quarenta e sete, do 
livro de notas para escrituras diversas número trezentos e sessenta e um, traço 
“B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim, DANILO MOMADE BAY, 
Conservador e Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de CASSAMO ISMAIL 
KHIANE, de sessenta e nove anos de idade, no estado de solteiro, de nacionalidade 
moçambicana, com última residência habitual no Bairro do Alto Maé “A”, filho de 
Ismail Cassamo Khiane e de Rabia Ibrahimo.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última 
vontade. Deixou como únicos e universais herdeiros de todos os seus bens, seus 
filhos: ESMAIL CASSIM OSMAN KHIANE, casado com Sahista Mahomed Laher, 
SHARFARAZ CASSAMO OSMAN e NAZARANA CASSAMO OSMAN, solteiros, 
maiores, naturais de Durban, África do Sul, de nacionalidade moçambicana.
Que segundo a lei, não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão, que da 
herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está conforme
Maputo, aos 19 de Agosto de 2021

A Notária 
(Ilegível)
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AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da 
Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm 
éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chaman-
do a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença de Prospecção 
e Pesquisa número 10735L para Ouro e Minerais Associados, no distrito de Manica, 
na província de Manica, a favor da requerente MMINORIA SOCIEDADE UNIPESSOAL, 
LIMITADA com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -18   52  30,00 33   11  30,00

2 -18   52  30,00 33   15   0,00

3 -18   55   0,00 33   15   0,00

4 -18   55   0,00 33   11  30,00

Maputo, aos 6/8/2021
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo) 9014

AVISO

O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do 
Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, 
de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda 
publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a 
opor-se que seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número 
10650L para Ouro e Minerais Associados, nos distritos de Chifunde e 
Macanga, na província de Tete, a favor da requerente MOZ MINERALS 3, 
LIMITADA, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -14    12   10,00 33   01    0,00

2 -14    12   10,00 33   01   30,00

3 -14    20   10,00 33   01   30,00

4 -14    20   10,00 33   09    0,00

5 -14    20   50,00 33   09    0,00

6 -14    20   50,00 33   12   40,00

7 -14    21   10,00 33   12   40,00

8 -14    21   10,00 33   01    0,00

Maputo, a 1/7/2021
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)
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AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de 
Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 
(trinta) dias, a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue 
com direito a opor-se que seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número 8796LC 
para Cobre, Ouro e Minerais Associados, nos distritos de Guro e Luenha, nas províncias de 
Manica e Tete, a favor da requerente NSJ - ENTERPRISE GROUP & INVESTIMENT, LIMITADA, 
com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -16   50  20,00     33  15   10,00
2 -16   59  40,00     33  15   10,00
3 -16   59  40,00     33  12   50,00
4 -16   50  20,00     33  12   50,00

Maputo, aos 7/6/2017
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
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 PROVÍNCIA DE TETE
SERVIÇO PROVINCIAL DA JUSTIÇA E TRABALHO

INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E ESTUDOS LABORAIS ALBERTO 
CASSIMO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA
Av. da Liberdade, nº158

Anúncio de Adjudicação
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 64 do  
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se a adjudicação do objecto de contratação de acordo com o seguinte:

Nº
Tipo de 
Concurso

Modalidade
Objecto de 
Contratação

Empresa 
Adjudicada

Valor do 
Contrato 
com IVA

03

Concurso 
Nº10/
IFPELAC/
UGEA/
2021

Ajuste 
Directo

Fornecimento 
de Refeições 
para formandos 
do Programa de 
Formação em 
Parceria com a 
empresa TATA 
Moçambique

MARL 
CARTHERING 

EI
904.680,00

O Delegado Provincial
Fabião Manguisa Bazima

(Téc. Sup. N1)
310

309

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO
Nos termos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 
5/2016, de 8 de Março, a Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações de Tete comunica ao público em geral e convida empresas interessadas a apresentarem 
propostas, em cartas fechadas, para participação no concurso abaixo mencionado:

Nº do Concurso Objecto de Contratação Modalidade
Data e Hora 

de Entrega da 
Proposta

Data e Hora de 
Abertura da 

Proposta

Data e Hora 
de Anúncio do 

Posicionamento

Garantia 
Provisória

45F0001361/
CL/0001/2021

Construção de Gabinete de 
Director, Salas de Reuniões 
e Sanitários da DPTC-Tete 
(EDIFÍCIO “A” 1ª Fase)

Concurso 
Limitado

8/9/2021
10.00 horas

8/9/2021
10.30 horas

19/9/2021
10.30 horas N/A

1. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações, apreciando os documentos de concursos na Direcção Provincial dos
Transportes e Comunicações, Rua 3 de Fevereiro, nº1887 - Telefax: 288162 22198 (Geral) - Caixa Postal nº370.

Tete, aos 18 de Agosto de 2021

A Entidade Contratante

Coleni Pita Djulaie
(Instutor Técnico Pedagógico N1)

TRESPASSE DE PEDREIRA

DIREITO de exploração de uma 

pedreira, localizada em Boane, 

trespassa-se. Para mais informações, 

contacte: 84-3880210.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

DISTRIBUIÇÃO

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO SENHOR DR. ALBERTO JOSÉ ASSANE, 

JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL JUDICIAL DA 
PROVÍNCIA DE NAMPULA

Faz saber, que na Execução Ordinária registada sob 
o número noventa e cinco barra dois mil e dezoito,
em que é exequente NOSSO BANCO, Sociedade em
Liquidação e executada K. INVESTIMENTO, LIMITADA,
e por despacho recaído sobre a Carta Precatória nº
131/2020, proveniente do Tribunal Judicial da Cidade
de Maputo - 1ª Secção Comercial, foi designado o
próximo dia vinte e seis de Agosto de dois mil e vinte
e um, pelas nove horas, para se proceder à entrega do
seguinte imóvel ao exequente:

Prédio a Entregar
Imóvel localizado na cidade de Nampula, Bairro de 
Namutequeliua, Avenida do Trabalho, nº 4946, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Nampula, sob o nº 
82338, a favor da executada.
É desta forma que ficam notificados os representantes 
da executada K. Investimento, Limitada, acima 
identificada, para se fazer presente na data e local, retro 
mencionado.
Para constar passei o presente anúncio que será 
devidamente assinado.

Nampula, aos dezanove de Agosto de dois mil e vinte e 
um

O Distribuidor Provincial
(Ilegível)

Escrivão de Direito Provincial

Verifiquei
O Juiz-Presidente

Dr. Alberto José Assane 9183
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
RAUL ALVES CALANE DA SILVA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de dezassete de 
Maio de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas oitenta e nove a folhas noventa, do 
livro de notas para escrituras diversas número duzentos e setenta e seis traço “C”, 
deste Cartório Notarial, perante mim, SÉRGIO JOÃO SOARES PINTO, Conservador 
e Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de RAUL ALVES CALANE DA SILVA, de 
setenta e  cinco anos de idade, casado com Maida Elsa Vagumar Calane da Silva, 
sob regime de comunhão geral de bens, natural de Maputo, de nacionalidade 
moçambicana, com última residência no Bairro da Matola “B”, Maputo, sem ter 
deixado testamentoou qualquer outra disposição da sua última vontade.
Mais certifico que na operada escritura pública foi declarada como meeira, única 
e universal herdeira da quota disponível de todos seus bens, sua esposa MAIDA 
ELSA VAGUMAR CALANE DA SILVA, viúva, natural de Maputo, onde reside.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com ela concorrem 
à sucessão, e da herança dela fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 19 de Agosto de dois mil e vinte e um
A Conservadora e Notária Técnica

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DA BEIRA

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ANGELINA 
CÂNDIDO SHEA NCHUMALI

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do dia seis de Agosto de dois 
mil e vinte e um, lavrada de folhas treze e seguintes, do livro de escrituras diversas 
número oitenta e dois, do Primeiro Cartório Notarial da Cidade da Beira, perante 
JOSÉ LUÍS JOCENE, Notário Superior em pleno exercício de funções notariais, foi 
celebrada uma Escritura de Habilitação Notarial por óbito de ANGELINA CÂNDIDO 
SHEA NCHUMALI, ocorrido no dia vinte e um de Junho de dois mil e vinte e um, no 
Hospital Central de Maputo, no estado que era de viúva, natural que foi de Mucojo, 
distrito de Macomia e tinha sua última residência na cidade da Beira.
Que a autora da herança não fez nenhum testamento ou qualquer outra disposição 
de última vontade, e como herdeiros sucedem-lhe os seus filhos: Cristina José 
Nchumali, solteira, maior, de nacionalidade moçambicana, natural de Muatide, 
localidade de Nangolela, distrito de Mueda, residente na cidade da Beira, Lourdes 
Hilária Ntenda Nchulami Mabote, casada, de nacionalidade moçambicana, natural 
de Pemba, residente na cidade de Maputo, José Ângelo Selemane Nchumali, 
casado, de nacionalidade moçambicana, natural da cidade da Beira, onde reside 
e Mercelinda Tima Josefa Nchumali do Rosário, casada, de nacionalidade 
moçambicana, natural da cidade da Beira e residente na cidade de Maputo.
Que não há outras pessoas que segundo a lei prefiram aos indicados herdeiros ou 
com eles possam concorrer à herança da mencionada ANGELINA CÂNDIDO SHEA 
NCHUMALI.

Está conforme
Primeiro Cartório Notarial da Cidade da Beira, aos 16 de Agosto de 2021

O Notário Superior
José Luís Jocene
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DESPORTO Terça-feira, 24 de Agosto de 202130

PUBLICIDADE

O 
BENFICA enfrenta 
hoje, a partir das 21:00 
horas, o PSV Eindho-
ven em partida da 
segunda “mão” dos 

“play-off” de acesso à fase de 
grupos da Liga dos Campeões 
Europeus de futebol.

A equipa portuguesa chega 
a este jogo em vantagem na eli-

minatória, após vencer na Luz, 
por 2-1, na primeira “mão”. 

Neste despique estão em 
causa 37 milhões de euros, va-
lor que cada equipa apurada 
arrecada em caso de entrada na 
fase de grupos. É esse o mon-
tante que os “encarnados” 
têm à espera, caso consigam 
eliminar o PSV Eindhoven nos 

“play-off” e aceder à fase de 
grupos da Liga dos Campeões: 
15,64 milhões de euros mais 
19 parcelas de 1,137 milhões 
de euros cada, num total de 
21,6M.

Na época passada, os “en-
carnados” falharam o acesso à 
Liga dos Campeões, tendo sido 
eliminados pelo PAOK da Gré-

cia.
Noutras partidas marcadas 

para esta noite, o Ferencvaros 
da Hungria bate-se com Young 
Boys da Suíça e o Ludogorets do 
Azerbeijão joga com o Malmo 
da Suécia. Na primeira “mão”, 
o Young Boys venceu, por 3-2,
enquanto o Malmo ganhou por
2-0.

O REAL Madrid não foi além de 
um empate a três bolas na casa 
do Levante em jogo da segunda 
jornada da La Liga. 

A equipa madrilena esteve 
sempre em vantagem, mas 
permitiu que o Levante che-
gasse ao empate, tendo perdido 
desta forma os primeiros pon-
tos no campeonato. 

JUVE PERDE 
PONTOS EM UDINE
A Juventus escorregou em 

Udine tendo empatado com a 
Udinese a dois golos, em jogo 
da primeira jornada da Serie A 
italiana.

Cristiano Ronaldo começou 
o encontro no banco de su-
plentes, e foi lançado à passa-
gem da hora de jogo, entrando
para o lugar do espanhol Álvaro
Morata.

Já a Roma venceu a Fioren-
tina, em casa, por 3-1, o que 
permitiu a Mourinho estrear-se 
na Liga Italiana pelo clube ro-
mano com um triunfo. Foi um 
jogo difícil, com muitas inci-
dências, o que tornou a vitória 
ainda mais saborosa e deixou os 
adeptos claramente satisfeitos.

O AUSTRALIANO Curtis 
McGrath perdeu as duas pernas 
no Afeganistão há nove anos e 
hoje, ao ver a retirada das for-
ças internacionais e o regresso 
dos talibãs ao país, o atleta pa-
ralímpico, em paracanoagem, 
questiona se guerra foi mesmo 
necessária. 

Em 2012 McGrath perdeu 
a perna direita pelo joelho e a 
perna esquerda logo abaixo da 
mesma articulação, mas pou-
cos meses volvidos já andava 
com próteses. Um ano depois 
estava dentro de um kayak e 
em 2016 ganhou o ouro nos Jo-
gos do Rio-2016, na prova de 
paracanoagem velocidade 200 
metros nas classe KL2, batendo 
o recorde paralímpico. 

“O desporto ajudou-me a
ter uma nova abordagem da 
vida e das minhas ambições. 
Acredito que me tenha ajuda-
do a evitar problemas de saúde 
mental, porque deu-me um 
objectivo, um foco para definir 
uma meta e ir atrás dela”, reco-
nhece McGrath, em entrevista 
reproduzida pelo jornal portu-
guês o Record.

O ex-soldado, que é favori-
to ao ouro em Tóquio, não dei-
xa, no entanto, de pensar se a 
sua missão no Afeganistão não 

LIGA DOS CAMPEÕES EUROPEUS

Benfica joga 
última cartada

Na primeira “mão” o Benfica venceu o PSV

LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL

Real tropeça 
em casa do Levante

Benzema apertado por dois jogadores do Levante

COMBATE AOS TALIBÃS

Perdeu pernas e vai 
competir nos paralímpicos

Curtis McGrath vai competir nas provas de kayak

foi em vão, dado o avanço dos 
talibãs nos últimos dias. “Valeu 
a pena perder as minhas per-
nas?

Antes da semana passada 
não teria qualquer problema 
em dizer que sim. Fiquei irrita-
do com o que aconteceu, com 

raiva. Treinámos e equipámos 
300 mil afegãos. E parece que 
eles simplesmente entregaram 
as armas aos talibãs. Sim, ao 
início perguntei-me se tudo 
tinha valido a pena, depois do 
preço que pagámos em vidas e 
membros. Tenho tentado ava-

liar os pensamentos dos meus 
companheiros veteranos e é 
uma mistura de sentimentos. 
Alguns estão um pouco en-
vergonhados e zangados com a 
situação. E eles têm todo o di-
reito de se sentir assim”, con-
sidera o ex-soldado.

Invasão leva Marselha 
a abandonar jogo com Nice
OS adeptos do Nice invadiram 
domingo o relvado quando a 
sua equipa vencia o Marselha, 
por 1-0, na terceira jornada da 
Liga francesa, provocando a 
interrupção do encontro aos 74 
minutos.

Elementos dos grupos ra-
dicais saltaram os painéis pu-
blicitários que separavam a 
bancada do relvado e tenta-
ram agredir os jogadores do 
Marselha, após Dimitri Payet 
“devolver” uma garrafa que 
o atingiu na cabeça e que fora
lançada desde o topo Norte,
onde se sentam os “ultras” do
Nice, quando se preparava para 
bater um pontapé de canto.
Os acontecimentos resulta-
ram numa invasão de campo e
numa autêntica “batalha cam-
pal”, que obrigou todos os jo-
gadores a recolher aos balneá-
rios e levou o árbitro, Benoit
Bastien, a interromper provi-
soriamente a partida quando
o Nice vencia com um golo de

Kasper Dolberg (49). 
O Marselha não regressou 

mais ao campo, o que levou 
o árbitro a atribuir a vitória ao

Nice por falta de comparência. 
(in. Record)

Adeptos do Nice invadiram o campo e obrigaram à interrupção do jogo

Relvado do Marítimo interditado
O ESTÁDIO do Marítimo está interdit-
ado, apurou Record. Uma decisão que 
surge automaticamente depois de a 
Comissão Técnica da Liga ter, ontem, 
avaliado o relvado do recinto com a 
nota de 1,67 na partida com o FC Por-
to. Ou seja, trata-se da segunda “nega” 

que o tapete verde recebe - depois dos 
2,06 na 1.ª jornada -, o que dá inter-
dição imediata. O próximo jogo da eq-
uipa insular em casa será a 11 de Setem-
bro, diante do Arouca - o campeonato 
parará entretanto devido aos compro-
missos das selecções.

O relvado dos Barreiros já tinha 
recebido muitas críticas dos dois la-
dos, com Sérgio Conceição a apelidar 
a situação de inacreditável. “Quem 
tem um relvado destes não quer pro-
porcionar bons espectáculos”, disse o 
treinador portista após a partida.

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

Valdemiro, no mais recente jogo frente ao Fer. Maputo, é um dos cinco que seguem para Portugal
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CÉSAR LANGA

O SELECCIONADOR nacio-
nal de futebol, Horácio Gon-
çalves, anunciou ontem os 25 
jogadores que fazem parte da 
comitiva dos “Mambas”, que 
vai disputar o duplo compro-
misso com o Malawi e a Costa 
do Marfim, referente à qualifi-
cação para o “Mundial-2022” 
a ter lugar no Qatar. 

A convocatória de Gon-
çalves é marcada por novida-
des e ausências de destaque, 
sendo grande novidade a in-
clusão Shaquile (Ferroviário 
de Maputo), Norberto (AD de 
Vilanculos), Agenor Chan-
de (UD Songo), Salas (Ferro-
viário de Nampula), Estevão 
(Liga Desportiva) e Melque e 
Victor Júnior (ABB), que po-
derão estrear-se ao serviço da 
seleção A. No sentido inverso, 
de fora da lista do selecionador 
nacional ficaram vários no-
mes sonantes, destacando-se 
o veterano Dominguez, que
já não era regular nas últimas
convocatórias dos “Mambas”,
e os experientes Mexer Sitoe
do Bordéus da França, Clésio
Baúque ligado ao Marítimo de
Portugal, Dayo António, Sta-
ley Ratifo, Stelio Ernesto (Te-
linho) e Reginaldo Faite.

Realce-se que da lista dos 
25 jogadores convocados, 
constam os regressos de César 

Machava, Bruno Langa (Cha-
ves de Portugal) e Feliciano 
José (Nené) do Costa do Sol. 
O técnico Horácio Gonçalves 
baseou-se nas Seleções de 
sub 20 e sub 23, que recente-
mente estiveram envolvidos 
em provas regionais e conti-
nentais das respectivas cate-
gorias, para fazer a sua lista 
final dos eleitos para defrontar 
a poderosa Costa do Marfim 
(03 Setembro em Maputo) e o 
Malawi (07 de Setembro), no 
Orlando Stadium, na vizinha 
África do sul.

Dos Vinte e cinco fute-
bolistas, maioritariamente 
a evoluírem no estrangeiro, 
que foram convocados pelo 
seleccionador Horácio Gon-
çalves, entre os clubes nacio-
nais, a Associação Black Bulls 
é que oferece maior número 
de atletas, num total de qua-
tro, seguida do Ferroviário de 
Maputo, Costa do Sol e Liga 
Desportiva, com dois jogado-
res cada.

Horácio Gonçalves referiu 
que os jogadores ausentes da 
convocatória só demonstra 
que há muita qualidade dos 
jogadores moçambicanos em 
actividade e que mereceram a 
chamada.

A concentração dos joga-
dores está marcada para a pró-
xima segunda-feira na cidade 
de Maputo, para o início da 

preparação.. 

Eis a lista dos 25 convoca-
dos:
Guarda-redes
Ernan siluane  
Victor Guambe  
Cesar Machava  

Defesas centrais
Zainadine Júnior 
Norberto Marcelino (Betão)
Francisco Simbine (Bonera)
Martinho Thauzene 
Feliciano Jone (Nené)
Agenor Chande

Laterais
Ocasias Nhaca (Siganinho)
Fidel deSousa (Fidel)
Bruno Langa
Reinildo Mandava

Médios
Shaquille Nangy
Cândido Mathe (Candinho)
Abel Joshua (Maestro)
Geny Catamo
Nilton Ernesto

Avançados 
Amâncio Canhembe (Neymar)
Witiness Quembo (Witi)
Melque Alexabdre
Luís Miquissone  
Salas Malico

Pontas-de-lança
Estevão Novela 
Victor Júnior

VICTORINO XAVIER, EM 
MOSCOVO

A 
SELECÇÃO nacional 
de futebol de praia 
perdeu diante da 
sua similar do Taiti, 
por 8-7, em jogo da 

terceira jornada do Grupo-D 
e falhou a qualificação aos 
quartos-de-final do Cam-
peonato do Mundo da FIFA, 
que decorre desde a última 
quinta-feira, 19 de Agosto 
corrente, em Moscovo, Rús-
sia.

Num jogo em que era 

obrigado a ganhar para as-
segurar a qualificação, o 
“cinco” de Abneiro Ussaca 
até abordou bem  o jogo, lu-
tando até ao limite das suas 
capacidades para contrariar 
o favoritismo de um país
com fortes  tradições nesta
especialidade de futebol e
que, por duas vezes, foi vi-
ce-campeão do mundo, em
2015 e 2017, perdendo na
final para Portugal e Bra-
sil, respectivamente.  Aliás,
foi esta equipa oriunda da
Oceânia, de cujo país tem
uma distância de 45 quiló-

metros entre seus pontos 
mais extremos e cobrindo 
uma área de aproximada-
mente 1 045 quilómetros 
quadrados, organizadora do 
Campeonato do Mundo da 
FIFA de 2013 que, no sábado, 
bateu sem apelo nem agravo 
a gigante Espanha, campeão 
europeu em título, por cla-
ros e expressivos 12- 5. 

Na partida de ontem,  as 
explosões do super “poli-
ciado” Figo, herói da vitória 
de sábado sobre os Emirados 
Árabes Unidos ao marcar um 
“poker”, Moçambique nun-

ca conseguiu estar à fren-
te do marcador. O máximo 
conseguido foi um empate 
a 3-3 até a ponta final do 
segundo período, altura em 
que uma grande penalida-
de no último minuto, à qual 
Manuel conseguiu  defen-
der à primeira, mas que na 
recarga não foi lesto o su-
ficiente para evitar o 4-3 a 
desfavor com que terminou 
a segunda parte do jogo.

No terceiro período, Us-
saca mandou todas unidades 
para frente porque, a perder 
por 6-4 num jogo em que 

A SELECÇÃO senegalesa, por sua vez, 
apurou-se domingo para os quar-
tos-de-final com uma vitória sobre 
a detentora do título, Portugal, por 
5-3, em jogo do Grupo “D”. 

Raoul Mendy e Mandione Diagne, 
ambos por duas vezes, e Ninou Diatta 
fizeram os tentos dos africanos, en-
quanto pelos portugueses marcaram 
Von, Rodrigo Pinhal e André Lou-

renço. Com duas jornadas disputa-
das, o Senegal tem seis pontos, mais 
três que Portugal e Uruguai, que se 
defrontam amanhã para decidir qual 
deles segue para a próxima fase, en-

quanto Omã ainda não pontuou e já 
está eliminado.

Na primeira jornada, a equipa se-
negalesa, pentacampeã africana, ti-
nha vencido o Uruguai, por 6-1.

O MARÍTIMO, que conta ago-
ra com dois futebolistas mo-
çambicanos, o capitão Zaina-
dine Jr e Clésio, que fez a sua 
estreia, impôs um empate a 

uma bola ao FC Porto em jogo 
da terceira jornada da I Liga 
Portuguesa de futebol. 

O Porto inaugurou o mar-
cador por intermédio de Luís 

Diaz, aos 35 minutos, mas 
mesmo sob o apito para o in-
tervalo Xadas empatou aos 
45+4.

O extremo moçambica-

no, Clésio, foi lançado aos 86 
minutos, numa altura em que 
o jogo estava aberto e os ma-
deirenses procuravam numa
jogada de contra-ataque 

MUNDIAL DE FUTEBOL DE PRAIA RÚSSIA-2021

Moçambique eliminado

Nelson em acção, marcou três dos sete golos de ontem contra o Taiti

se não ganhasse via a sua 
equipa eliminada, acredi-
tava num empate para for-
çar o prolongamento para o 
desempate. Todavia, este foi 
um esforço inglório porque 
depois que Nelson reduziu 
para 6-7, foi expulso por ale-
gado mau jogo na área proi-
bida e originou o oitavo golo. 
Sem Nelson, que tentava re-
mar contra a maré, era difícil 
e mais complicado ainda fi-
cou quando foi mandado to-
mar banho. O melhor joga-
dor em campo abandonou o 
Arena de Luzhinki banhado 
de lágrimas, pois acreditava 
ter solução do jogo. De pena 
em pena, Rachid condicio-
nado não chegou a explodir 
no jogo e no campeonato 
e, lesionado na madrugada 
da partida e transportado 
de emergência para hospi-
tal no início, Moçambique 
tentava fazer uma autêntica 
travessia ao deserto. Mesmo 
assim, foi à luta e quando 
faltavam 40 segundos para o 
fim do jogo lá chegou o sé-
timo golo e a moral regres-
sou nas hostes da rapaziada 
da Pérola  do Índico, mas o 
Taiti, rotinado neste tipo de 
eventos, mesmo com ausên-
cia de quatro jogadores titu-
lares que acusaram positivo 
para a Covid-19, trancou a 
sua baliza a sete chaves até 
ao apito final, prevalecendo 
o resultado  de 7-8.

No cômputo geral, a es-
treia de Moçambique no 
Campeonato Mundo da 
FIFA de futebol de praia 
teve como saldo uma vitó-
ria, duas derrotas, 15 golos 
marcados e 18 sofridos (4-2 
ao Emirados Árabes Unidos, 
4-8 contra Espanha e 7-8
contra Taiti).

Senegal nos “quartos”

QUALIFICAÇÃO PARA O MUNDIAL DO QATAR-2022

“Caloiros” dominam
convocatória 
dos “Mambas”

Horácio Gonçalves anunciando os convocados.

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Zainadine foi patrão na estreia de Clésio

Zainadine esteve implacável a defender

marcar o segundo golo. 
No entanto, a entrada do 

internacional moçambica-
no não teve efeitos práticos. 
Quem esteve em dia sim foi 
o defesa central, Zainadine.
Foi, sem dúvidas, o patrão
das manobras defensivas e até
teve pernas para galgar ter-
renos mais adiantados e criar
problemas ao sector mais re-
cuado portista.

O Marítimo ocupa o nono 
lugar com quatro pontos.

CHAVES DERROTADO 
COM BRUNO LANGA 
NO ONZE

O Chaves, de Bruno Langa, 
perdeu, domingo, diante do 
Feirense, por 3-1, em jogo da 
terceira jornada da Liga SAB-
SEG, a II Liga portuguesa. 

O lateral esquerdo mo-
çambicano alinhou de iní-
cio e jogou os 90 minutos. O 
avançado Vargas inaugurou o 
marcador para o Feirense, aos 
18 minutos, com Latyr, aos 31, 
e Fábio Espinh , aos 37, a sen-
tenciarem a partida ainda na 
primeira parte, com o golo de 
honra do Desportivo de Cha-
ves a ser apontado por Nuno 
Coelho, aos 71 minutos, na 
transformação de uma grande 
penalidade. 

A turma transmontana 
ocupa a 13.ª posição com dois 
pontos.

Quinteto da Black Bulls 
no futebol luso
A BLACK Bulls acaba de con-
cluir a transferência de cinco 
jogadores internacionais sub-20 
para o futebol português, mais 
concretamente para clubes do 
norte daquele país, nomeada-
mente Famalicão e Leixões, que 
vão àquele país europeu para 
ganhar experiência internacion-
al.

Trata-se de Simon Cipriano 
(Famalicão), Celton Jamisse, 
Cleyd Tropa, Valdemiro Paulino 
e Dércio Augusto (Leixões), que 
vão jogar nas equipas sub-23 

daqueles dois emblemas. 
As equipas sub-23 de Famal-

icão e Leixões militam na Liga 
Revelação, uma prova da Fed-
eração Portuguesa de Futebol 
reservada a atletas até 23 anos de 
idade.

Segundo o director despor-
tivo da Balck Bulls, Dino Dulá, 
os cinco atletas deixam Maputo 
amanhã rumo às terras lusas.

Este quinteto vinha alter-
nando entre a equipa principal 
e júnior dos “touros” que, re-
fira-se, lidera isolado o Moçam-

bola-2021.
Perante a saída destes atletas, 

a equipa técnica comandada por 
Hélder Duarte terá de se socorrer 
da equipa B e júnior para fazer 
face ao que resta do Moçambola. 

Este quinteto fez parte da 
selecção sub-20 que em Dezem-
bro do ano passado conquistou 
o Torneio da COSAFA, apuran-
do-se, consequentemente, para 
o CAN-2021, pela primeira vez
na sua história. O CAN teve lugar 
entre Fevereiro e Março deste
ano na Mauritânia.

Acesse https://t.me/Novojornal
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A EMME recomenda:  Não deixe o seu 
filho ficar de pé entre os dois bancos de 

frente .... Em caso de acidente poderá ser 
muito grave ou mesmo fatal

Todos podemos apanhar a Covid-19, não 
importa a idade, a raça e principalmente 

onde vivemos

A FRENTE Nacional de Resistência (FNR) 
no vale Panchir, nordeste de Cabul  lide-
rado por Ahmad Massoud, filho do co-
mandante Ahmed Shah Massoud, que foi 
assassinado em 2001 pela Al-Qaeda, está a 
preparar-se para “um conflito a longo pra-
zo” contra os talibãs. 

Segundo o porta-voz do FNR, Ali Mai-
sam Nazary, os talibãs enfrentarão milha-
res de afegãos que se juntaram à luta que se 
aproxima.

“Os talibãs não vão durar se continua-
rem assim. Estamos prontos para defender 
o país e advertimos contra o derramamen-
to de sangue”, disse numa entrevista à te-
levisão Al-Arabiya

OS talibãs, no poder no Afeganistão, 
anunciaram domingo uma grande ofensiva 
contra esta região, a única que ainda não 
controlam e há muito conhecida como um 
reduto contrário aos talibãs.

“Centenas de ‘mujahedin’ (combaten-
tes religiosos) dirigem-se para Panchir para 

controlarem a região de Panshir, já que as 
autoridades não entregam o poder paci-
ficamente”, disse o representante deste 
grupo na plataforma social Twitter, citado 
pela Agência France-Presse.

Os talibãs entraram na capital do Afe-
ganistão em 15 de Agosto, quase sem en-
contrarem resistência, depois de uma 
ofensiva que começou em Maio, quando as 
forças dos Estados Unidos e da NATO (Or-
ganização do Tratado do Atlântico Norte) 
começaram a retirar-se.

MILHÕES DE CRIANÇAS EM RISCO  
Cerca de 10 milhões de crianças preci-

sam de assistência humanitária no Afega-
nistão, quando enfrentam problemas de 
desnutrição ou violação dos seus direitos, 
alertou ontem o UNICEF, garantindo que a 
instabilidade no país não impedirá a orga-
nização “de continuar no terreno”.

“Estima-se que um milhão de crian-
ças sofrerão de desnutrição aguda grave no 

decorrer deste ano e poderão morrer sem 
tratamento”, alertou a organização em co-
municado, no qual indicava também que 
cerca de 4,2 milhões de crianças não vão 
à escola, incluindo mais de 2,2 milhões de 
meninas.

Desde o início do ano, mais de duas 
mil violações graves dos direitos da criança 
foram documentadas e aproximadamente 
435 mil crianças e mulheres tiveram que 
se mudar para outras áreas do Afeganistão 
para escapar da violência e outros proble-
mas, de acordo com o UNICEF.

“Esta é a triste realidade que as crian-
ças afegãs enfrentam e permanece assim, 
independentemente dos eventos políticos 
em andamento e mudanças no governo”, 
disse a organização, acrescentando que a 
situação pode piorar nos próximos me-
ses devido às devastadoras consequências 
económicas relacionadas com a pandemia 
Covid-19 , e os problemas de seca que o 
país apresenta. (LUSA) 

PR de Cabo Verde
recebe alta hospitalar
O PRESIDENTE cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, 
deixou ontem o hospital Agostinho Neto, na Praia, onde 
foi hospitalizado na noite de sábado com um quadro de 
gastrite crónica, e já está em casa em repouso pelo menos 
até hoje. Segundo avançou à LUSA fonte da assessoria de 
imprensa da Presidência da República, o Chefe de Esta-
do saiu do hospital e já está em casa, onde deverá per-
manecer em repouso, pelo menos até hoje à tarde, antes 
de regressar ao trabalho. Jorge Carlos Fonseca esteve em 
observações no Hospital Doutor Agostinho Neto, na Praia, 
após ser hospitalizado na sequência da intensificação de 
dores provocadas por uma gastrite crónica. 

Raptores libertam            
15 estudantes
em troca de resgate 
OS homens armados que raptaram mais de 100 estudan-
tes em Julho de uma escola no Estado nigeriano de Da-
duna libertaram mais 15 estudantes depois de receberem 
um resgate, anunciou um representante das famílias. Os 
15 estudantes foram libertados no sábado à noite, depois 
do pagamento de um resgate relativo ao rapto, que acon-
teceu a 5 de Julho na Escola Secundária Baptista Bethel, na 
localidade de Chikun, noticiou a Agência France-Presse. 
O pagamento de resgates é criticado pelas autoridades lo-
cais, que afirmaram que o pagamento perpetua o ciclo de 
raptos no noroeste e centro da Nigéria. Dos 121 estudan-
tes raptados em Julho, 56 já foram libertados ou escapa-
ram aos raptores, aponta a AFP. De acordo com as Nações 
Unidas, cerca de mil estudantes foram raptados desde 
Dezembro, tendo a maioria sido libertada através de ne-
gociações e pagamento de resgates, mas centenas ainda 
estão em cativeiro.

Ataque provoca
19 mortos no Níger

UM ataque de supostos “jihadistas” provocou a morte de 
19 pessoas e dois feridos, no sábado, numa aldeia na re-
gião de Tillabéri, no Níger, na denominada “zona das três 
fronteiras”, com o Mali e Burkina Faso. De acordo com o 
governo nigerino, o ataque teve como alvo civis que reza-
vam ao início da noite na aldeia de Theim e terá sido pro-
vocado por indivíduos armados, que chegaram a pé e não 
foram ainda identificados, estando em curso um inquéri-
to judicial. Uma fonte local, citada pela Agência France-
-Presse, referiu que o ataque contra fiéis numa mesquita
causou 17 mortos e cinco feridos. Este ataque ocorre dias
depois de pelo menos 37 civis, incluindo uma dúzia de
mulheres e crianças, terem sido mortos na região ociden-
tal do Níger, quando alegados “jihadistas” atacaram uma
aldeia também na região de Tillabéri.

Inundações nos EUA 
fazem 22 óbitos  

PELO menos 22 pessoas morreram e dezenas continuam 
desaparecidas no Estado norte-americano do Tennes-
see, em consequência da chuva intensa e das inundações 
registadas no sábado, revelaram as autoridades locais. A 
Agência Associated Press (AP) relata que as autoridades 
estão desesperadas à procura de pessoas desaparecidas 
nas cheias ocorridas fim- de- semana em Middle Tennes-
see, no estado do Tennessee, e que afectou sobretudo as 
zonas mais rurais. Segundo o xerife do condado de Hum-
phreys, Chris Davis, grande parte das pessoas desapare-
cidas são dos bairros onde o nível da água subiu mais de-
pressa. Entre as vítimas mortais estão dois bebés gémeos, 
desete meses, que foram levados pela corrente quando o 
pai os tentava salvar.  

Grupos armados no Haiti 
declaram trégua
OS principais grupos armados do Haiti aceitaram, no 
domingo, fazer uma trégua para permitir a distribuição 
de ajuda humanitária no país e responder à situação de 
emergência causada pelo sismo do passado dia 14. Embo-
ra as autoridades haitianas não tenham confirmado esta 
trégua, os líderes de dois grupos armados divulgaram um 
vídeo em que se congratulam por permitirem que a ajuda 
humanitária chegue a mais pessoas, nomeadamente le-
vantando o controlo nos acessos aos locais afectados pelo 
sismo, noticiou a Agência espanhola Efe. A insegurança 
tem sido um dos principais entraves à distribuição de 
apoio, bens e alimentos à população, em particular na re-
gião sudoeste do Haiti. O terramoto que no dia 14 atingiu 
o Haiti provocou pelo menos 2.207 mortes, segundo os
mais recentes números divulgados no domingo pelas au-
toridades, que indicam haver 344 desaparecidos e 12.268
feridos. A contagem anterior dava conta de 2.180 mortos.

MAIS de 12 milhões de pessoas na Síria e no Iraque, incluindo cen-
tenas de milhares de deslocados, estão a sofrer os efeitos da seca 
e arriscam a ficar sem água, alertaram ontem várias organizações 
não-governamentais (ONG). 

“As altas temperaturas na região, os baixos níveis de precipita-
ção e a seca estão a privar as pessoas de água potável e para a agri-
cultura”, indicaram 13 ONG num comunicado, citado pela Agência 
noticiosa espanhola EFE.

“A seca, com a falta de água nas barragens, também está a 
afectar a produção de electricidade, o que tem impactos nas infra-
-estruturas essenciais, incluindo as instalações de saúde”, adian-
taram.

Segundo os signatários do texto, entre os quais se encontram 
a Acção Contra a Fome, o Comité Norueguês para os Refugiados e 
a CARE Internacional, a situação afecta mais de cinco milhões de 
pessoas na Síria e pelo menos sete milhões no Iraque.

No total, indicaram, cerca de 400 quilómetros quadrados de 
terras agrícolas estão em risco de seca total. 

No norte da Síria, duas barragens que fornecem electricidade 
a três milhões de pessoas foram encerradas, enquanto várias co-
munidades em Alepo, Raqa e Deir Ezzor, incluindo alguns campos 
de refugiados, registaram um aumento de surtos de doenças trans-
missíveis.

No Iraque, a falta de água afectou a agricultura, a indústria pes-
queira, a produção de electricidade e a distribuição para consumo 
doméstico. 

“A situação exige que as autoridades da região e os doadores 
actuem rapidamente para salvar vidas devido a esta crise, que se 
junta aos conflitos, à pandemia da Covid-19 e à da economia”, sa-
lientou a directora da CARE para o Médio Oriente e Norte de África, 
Nirvana Shawky.

As ONG recordam que, segundo a ONU, a Síria sofre a pior seca 
em sete décadas e o Iraque a segunda estação com menos chuva em 
40 anos. (LUSA)

O 
PARTIDO Acção De-
mocrática Indepen-
dente (ADI), oposi-
ção em São Tomé e 
Príncipe, responsa-

bilizou ontem o MLSTP-PSD, 
no poder, pela “crise grave” e 
de “contornos antidemocrá-
ticos” que considerou que o 
país atravessa e advertiu con-
tra intenções de adulterar os 
resultados eleitorais.

“O processo de desen-
volvimento político em São 
Tomé e Príncipe vive neste 
momento uma profunda cri-
se, artificialmente engendra-
da pelos partidos do poder, 

assumindo o MLSTP-PSD a 
maior fatia de responsabili-
dade em tudo aquilo que nos 
acontece hoje e que vier a 
acontecer, se o MLSTP/PSD 
persistir nos seus desígnios e 
na sua pretendida subalterni-
zação ao PCD e ao líder espi-
ritual, o senhor presidente da 
Assembleia Nacional”, afirma 
o partido liderado pelo antigo
primeiro-ministro são-to-
mense Patrice Trovoada, num
comunicado divulgado on-
tem  através da sua página na
rede social Facebook.

O partido da oposição 
reage assim a um comunica-

do emitido no final da sema-
na passada pelo Movimento 
de Libertação de São Tomé 
e Príncipe – Partido Social 
Democrata (MSLTP-PSD), 
do primeiro-ministro, Jor-
ge Bom Jesus, que defendia a 
prorrogação do mandato do 
actual Presidente, Evaristo 
Carvalho, que termina a 3 de 
Setembro, dois dias antes da 
segunda volta das eleições 
presidenciais. 

Para a ADI, prossegue a 
nota ontem divulgada, “esta 
crise é grave, tem contornos 
antidemocráticos e perspec-
tiva uma revolta social de di-

mensões gigantescas”.
“Instamos o Governo, a 

Assembleia Nacional e o se-
nhor presidente da Assem-
bleia a arrepiar caminho nos 
seus intentos, para que o país 
regresse à normalidade e o 
sentimento de segurança vol-
te a habitar todos os são-to-
menses”, afirma o partido da 
oposição.

São Tomé atravessa um 
período de instabilidade po-
lítica, após a realização da 
primeira volta das eleições 
presidenciais, em 18 de Julho. 

A marcação da segunda 
volta em 5 de Setembro foi 

aprovada na semana passada 
pelo Parlamento, depois de 
ter falhado o prazo inicial-
mente previsto de 8 de Agos-
to, na sequência da contesta-
ção judicial dos resultados da 
primeira volta pelo terceiro 
classificado e presidente da 
Assembleia Nacional, Delfim 
Neves, que paralisou o Tri-
bunal Constitucional, com os 
juízes divididos sobre a ne-
cessidade de recontagem dos 
votos, que acabou por ser re-
cusada.

“A ADI denuncia sub-
terfúgios orquestrados pelos 
poderes constituídos, com o 

propósito único de adulterar 
os resultados eleitorais, agora 
e no futuro, e desvirtuar a es-
sência da democracia”, lê-se 
no comunicado.

Para o partido da oposição, 
a marcação da data da segun-
da volta das eleições presi-
denciais, que deveria ocorrer 
naturalmente, transformou-
-se numa questão estraté-
gica central, com contornos
internacionais, consumindo
tempo, recursos e energias,
necessários para as ingentes
tarefas da imprescindível re-
toma económica do país e sua
estabilização urgente. (LUSA)

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Oposição responsabiliza
partido no poder 
pela crise política “grave”

Frente prepara-se para luta 
“a longo prazo” contra talibãs

SÍRIA E IRAQUE

Seca ameaça
12 milhões
de pessoas

Resultado da seca no Iraque

EUA espera sair até ao fim do mês
O PRESIDENTE dos Estados 
Unidos, Joe Biden, disse do-
mingo esperar que as opera-
ções de evacuação em Cabul 
possam ser concluídas até dia 
31, data fixada para retirada 
total das tropas americanas do 
Afeganistão.

“Esperamos não ter de pro-
longar”, afirmou o Presidente, 
deixando a porta aberta para 
um adiamento. “Haverá dis-
cussões, penso eu”, disse.

E perante a pergunta de um 
jornalista sobre o que faria se os 
países aliados quisessem que os 
Estados Unidos ficassem mais 
tempo afirmou: “Veremos o 
que podemos fazer”.

“Há discussões sobre a ex-
tensão. A nossa esperança é de 
que não tenhamos de o fazer”, 
disse Joe Biden, admitindo que 
a situação ainda é perigosa e 
que “muitas coisas podem cor-
rer mal”.

O Presidente também disse 
que as tropas norte-america-
nas “ampliaram o perímetro” 
do aeroporto para garantir a 
segurança, depois de cenas de 
desespero nos últimos dias, 
com vários mortos, junto do 
aeroporto de Cabul.

O chefe da diplomacia da 

União Europeia, Josep Borrell, 
considerou no sábado ser “im-
possível” retirar todos os co-
laboradores afegãos dos países 
ocidentais até 31 de Agosto. As 
organizações de defesa dos Di-
reitos Humanos também ape-
laram a Joe Biden para pror-
rogar o prazo de retirada dos 
EUA.

Milhares de pessoas estão 
apinhadas à entrada do Ae-
roporto Internacional Hamid 
Karzai de Cabul, numa tentati-

va de embarcar num dos aviões 
para deixar o país, no meio do 
caos que se seguiu à tomada do 
controlo da capital pelos talibãs 
há uma semana.

Na noite de domingo, um 
avião comercial da Air Europa 
aterrou na base aérea de Tor-
rejón, Espanha, com mais um 
grupo de refugiados afegãos, 
provenientes de Cabul. A mi-
nistra da Defesa espanhola, 
Margarita Robles, disse que a 
“chave” para a evacuação no 

Afeganistão está no tempo que 
as tropas americanas controla-
rem o aeroporto de Cabul.

Milhares de pessoas conti-
nuam a tentar sair do país atra-
vés do aeroporto da capital. Joe 
Biden disse que desde dia 14 já 
foram retiradas 28 mil pessoas.

O Pentágono ordenou o re-
curso, com carácter de emer-
gência, a 18 aviões comerciais 
dos Estados Unidos para o 
transporte de afegãos retirados 
de Cabul. (LUSA)
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