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ENERGIA CHEGA A MACALOGE

É urgente eliminar
assimetrias no país

Mais 19 óbitos
e 2.290 infectados
AS autoridades sanitárias anunciaram ontem
mais 19 óbitos por Covid-19, elevando para
1.407 o cumulativo de vítimas causadas pela
doença, no mesmo dia em que notificaram
2.290 novas infecções.
As vítimas são 11 homens e oito mulheres, com idades que variam de 14 e 87 anos,
que se encontravam a receber cuidados médicos nas unidades sanitárias da capital do
país e províncias de Maputo, Inhambane,
Sofala, Tete e Niassa.
Os 2.290 casos positivos foram detectados num total de 7.068 amostras enviadas
aos laboratórios nacionais de virologia.
A capital registou 737 casos, seguida da
província de Maputo com 422 infectados, o

Dugongo nega
estar a promover
“dumping”
PR explica que a energia vai estimular a agricultura, pesca e outras actividades sócio-económicas

constitui um estímulo para
a industrialização e desenvolvimento de outros sectores como o turismo. Assim,
é desejo do Presidente ver o
florescimento de pequenas e
médias indústrias e que possam, futuramente, se tornar
grandes, empregar jovens e
catapultar os rendimentos locais e melhorar o bem-estar

da população.
O outro objectivo nacional
prende-se, segundo o Presidente, com o papel de Moçambique na Comunidade de
Desenvolvimento da África
Austral (SADC), onde pretende
consolidar o seu lugar estratégico de produtor e provedor de
energia.
Congratulou a população

de algumas regiões do Niassa
pela energia que possibilita já
o consumo de farinha de milho produzida localmente, e
a prestação de serviços como
saúde e educação durante 24
horas.
Recomendou vigilância e
protecção dos equipamentos
da rede eléctrica e colaboração
com as autoridades locais para

evitar a vandalização do sistema por parte de ladrões, acrescentando que o país quer progredir para ter mais empresas,
indústrias, hotéis e assim gerar
mais rendimentos.
Aliás, a governadora do
Niassa, Elina Massengele, garantiu que as autoridades vão
vigiar e manter as infra-estruturas da rede eléctrica.

Terroristas estão a ficar confinados
Neto explicou que o número anunciado pelo Ruanda é da contagem efectuada pelos seus efectivos, mas que há
mais terroristas postos fora de acção
em operações aéreas e terrestres levadas a cabo com as tropas moçambicanas.
“Esse é o número contabilizado
pelo Ruanda, mas as operações aéreas
e terrestres, levadas a cabo pelas FDS,
têm culminado com o abate de mais
insurgentes”, disse.
O ministro falava à margem da cerimónia da recepção de credenciais de
novos adidos militares do Brasil, Leonardo Baptista Silva Pereira; do Egipto,
Mohamed Hussein Gamaleldin Harb;
do Malawi, Samuel Mdala; do Reino
Unido, Tristan Harris Mbe; e da Zâm-
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bia, Mary Musendo.
Na ocasião, Jaime Neto afirmou que
estão criadas as condições para erradicar o terrorismo em Cabo Delgado,
com a movimentação de militares dos
países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e do
Ruanda.
O governante referia-se ao envio
de 296 militares das Forças de Defesa
do Botswana (BDF), 1.495 do Exército
sul-africano e vinte angolanos para integrarem a Força em Estado de Alerta
da SADC para Moçambique.
“Isso é satisfatório porque a SADC
está cada vez mais a juntar-se para
implementar a decisão da cimeira dos
Chefes do Estado e de Governo a 23 de
Junho, em Maputo”, disse Jaime Neto.

Funcionários do banco suspeitos
de assalto em Quelimane

Pág.6

Acções militares coordenadas
em Cabo Delgado
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O MINISTRO da Defesa Nacional, Jaime
Neto, afirmou ontem que os terroristas
estão a ficar encurralados na província
de Cabo Delgado, face à intervenção
conjunta das Forças de Defesa e Segurança (FDS) e do Exército ruandês,
que se encontra no país desde o dia 9
de Julho.
Jaime Neto afirmou que há um
trabalho intenso que está a ser desenvolvido na frente do combate, envolvendo ambas as forças, o que, segundo
ele, já culminou com a estabilização de
algumas regiões da província.
Na quinta-feira, fontes militares
em Kigali, a capital do Ruanda, anunciaram terem abatido 14 terroristas em
Cabo Delgado.
Sobre este pronunciamento, Jaime
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equivalente a 18.4 por cento dos episódios
registados. Há 58 novos internados com
complicações respiratórias devido à doença,
enquanto 47 pessoas receberam alta e devem
prosseguir com o tratamento nas suas casas.
Os últimos dados de actualização partilhados ontem indicam que 493 pacientes
estão internados no país, 67.1 por cento dos
quais nos centros de isolamento da Polana
Caniço, Mavalane, Hospital Central de Maputo e hospitais privados da capital.
O número de pacientes recuperados da
Covid-19 fixou-se em 88.081, com o registo
de 825 curados. Neste momento, o país tem
30.458 casos activos da doença, a maioria
dos quais na cidade e província de Maputo.

MERCADO DO CIMENTO
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PRESIDENTE da República afirmou ontem
que o Governo está a
trabalhar para estimular o desenvolvimento
equilibrado no país, levando
energia, água, estradas, escolas
e hospitais para onde estes serviços quase não existem.
Filipe Nyusi falava ontem
em Macaloge, distrito de Sanga,
província do Niassa, no acto da
inauguração da rede eléctrica
que vai beneficiar 13 mil pessoas.
O Chefe do Estado, que
chegou a este posto administrativo ido de Madjedje, onde
inaugurou uma central solar,
disse que a edificação de infra-estruturas para a provisão
de serviços constitui o objectivo central, na medida em que,
no caso concreto da província
do Niassa, impulsiona o crescimento da agricultura, pesca
e de todas outras actividades
sócio-económicas. Cria igualmente, como disse, interligações nos sectores produtivos,
dinamizando as cadeias de valor de diversos sectores.
Neste sentido, Nyusi desafiou a população do posto
administrativo de Macaloge a
aproveitar a energia da rede de
energia para instalar pequenas indústrias moageiras e de
processamento da produção
agrícola local, com destaque
para milho, mapira e embalar
o feijão e batata para a venda
noutros mercados. Feito isto,
a produção poderia ser levada
aos mercados mais competitivos. Explicou que este recurso
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Recursos naturais
devem ser preservados
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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.

Sobre a data da chegada das forças
sul-africanas e angolanas, no contexto
da missão da SADC, o titular da pasta
da Defesa Nacional afirmou que o mais
importante é que os parlamentos dos
dois países já autorizaram a sua vinda a
Moçambique.
“Ultrapassada esta etapa, os países
(da SADC) estão a organizar-se para
enviar os seus militares. De referir que
não se trata apenas de tropas, mas de
meios para a sua movimentação no
teatro operacional”, disse o ministro.
O governante afirmou que, como
país, Moçambique vai continuar a trabalhar para reequipar as Forças Armadas, em termos de meios e condições
de trabalho, para responderem aos desafios actuais.

A DUGONDO Cimentos nega
que a empresa esteja a praticar
o “dumping” no mercado de
materiais de construção e convidou outras companhias que
actuam no mesmo ramo (produção do cimento) a adquirirem a sua matéria-prima.
Falando no “Economic
Briefing,” promovido pela
Confederação das Associações
Económicas de Moçambique
(CTA), Victor Timóteo, Presidente do Conselho de Administração da Dugongo, explicou
que a sua companhia iniciou as
actividades numa conjuntura favorável caracterizada pela
valorização do metical face ao
dólar norte-americano.
“Nós ajustamos os nossos
preços em função do valor da
tonelada no mercado regional
e é assim porque a nossa empresa não quer apenas competir no mercado doméstico, mas
também no mercado regional”,
apontou Victor Timóteo, para
quem a Dugongo olha para as
outras empresas que actuam no
mercado nacional como concorrentes, mas também como
clientes.
“Nós precisamos que os
nossos concorrentes continuem a produzir para poderem
adquirir o nosso clinquer, por
isso não actuaremos de forma a
prejudicá-los ou desestabilizar
o mercado como alguns deixam
a entender”, sustentou o PCA
da Dugongo.
Localizada no distrito de

REPRODUÇÃO

D i r e c t o r : L Á Z A RO M A N H IÇ A

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA MAIS PRÓXIMO

A Dugongo ajustou o preço do seu cimento em função do valor praticado na região,
segundo o PCA da empresa

Matutuíne, província de Maputo, a fábrica Dugongo Cimentos representa uma investimento global de cerca de 330
milhões de dólares norte-americanos e tem capacidade para
a produção de cinco mil toneladas de clínquer por dia e dois
milhões por ano.
A entrada em funcionamento desta unidade industrial integrada, ou seja, com
capacidade de produção desde
o clinquer até ao cimento de
construção, veio a revolucionar
os preços desta matéria-prima
no mercado nacional, concorrendo para a dinamização do
sector de construção e controlo

da inflação.
Esta queda de preços levou
a que muitas das unidades produtoras do cimento lavrassem
um ofício dirigido ao Ministro da Indústria e Comércio,
acusando a Dugongo de estar
a fazer “dumping”, ou seja, a
praticar preços baixos visando
asfixiar os seus concorrentes.
Na sua primeira reacção
pública sobre o assunto, o Ministro da Indústria e Comércio
referiu que a queda de preços
era previsível, tendo em conta
a entrada da fábrica que aproveita desde a argila e o calcário
nacional para a produção da
sua própria matéria-prima.

BREVES

Irlanda apoia
empoderamento
da mulher e rapariga

Disponíveis
LAM transportou
37 milhões de meticais mais passageiros
para estradas
A LAM transportou em Junho último um total

O MINISTÉRIO do Género, Criança e Acção Social e a Irlanda assinam segunda-feira um memorando de entendimento
para a operacionalização do projecto de criação do Centro de
Empoderamento da Mulher e Rapariga (CEM). O centro localiza-se na região de Maluana, distrito da Manhiça, província de
Maputo, com uma área de 23 hectares e está vocacionado à formação, capacitação e aconselhamento de mulheres e raparigas, para dotá-las de conhecimentos e habilidades para a vida.

O BANCO Mundial acaba de desembolsar mais de
37 milhões de meticais para a reabilitação de estradas danificadas pelas chuvas na cidade da Beira.
Segundo o presidente desta autarquia, Albano Carige, já foram identificadas as rodovias que serão
intervencionadas. Trata-se das ruas número 1 e 6,
localizadas no bairro da Manga, que se encontram
em avançado estado de degradação. - (RM)

de 37.952 passageiros, contra 34.582 em Maio, o
que representa um crescimento em 10 por cento. Segundo dados divulgados pela empresa,
no mês homólogo de 2020 (Junho) transportou
10.695 passageiros. As cinco principais rotas,
em termos de passageiros transportados, foram
Maputo-Nampula-Maputo, com 8.594, Maputo-Beira-Maputo (7.768), Maputo-Tete-Maputo (5.072), Maputo-Pemba-Maputo (4.322) e
Maputo-Quelimane-Maputo (3.807).
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Há que tornar acessíveis
os bairros de expansão
UMA das formas de desenvolver os municípios
do país é apostar fortemente nos novos bairros.
Não se trata de uma ideia iluminada ou repentina, mas sobretudo necessária e urgente,
afinal não basta os governos autárquicos dizerem que os jovens devem ir lá habitar sem antes criarem condições para que eles sintam que
realmente o seu futuro está lá reservado.
Cumprir com o que escrevemos no parágrafo acima passa por criar e melhorar as vias
de acesso principais e alternativas, torná-las
boas e seguras de modo a contrariar-se a realidade que se assiste em muitas estradas que têm
como destino os novos bairros.
Muitas vias ainda atravessam problemas
básicos, como a erosão. Nos dias de chuva
fica quase impossível transitar. Os moradores
dessas zonas se vêm desafiados a esquivar as
correntes de água da chuva, abraçando muros
e ramos de árvores como se de pássaros ou lagartos se tratassem. E quando não é chuva são
os enormes buracos, devendo, cada um, escolher em qual quer entrar. Como se isso não
bastasse, é o calor intenso que acaba toldando
todos os que por essas vias caminham no terrível areal, expostos a todos os perigos.
Nestas estradas, quase nenhuma viatura está em condições para se aventurar pois
o seu estado é por si só uma condenação. Os
municípios, mais do que nunca, devem olhar
para estes aspectos e solucioná-los, porque
se as coisas continuam como estão, a crise do
transporte público nestes lugares jamais irá
cessar.
Obviamente, ninguém quer estragar a sua
viatura e, por esse motivo, o transportador
procurará por rotas onde consiga lucrar sem
sacrificar a sua fonte de renda ou o seu necessário transporte: a viatura.
Quantos são os casos que testemunha-

O sal da vida!
NÃO é só do peixe que o mar alimenta o Homem. E é por isso que nele
estão muitos segredos da vida. Como está cientificamente provado, a
maior porção do Planeta Terra é constituída pelas águas oceânicas e
assim podemos deduzir que dele provêm as maravilhas que nos colocam em pé. O sal, um dos alimentos mais consumidos do mundo, dele
provém. Também graças ao trabalho de muitas pessoas que pacientemente sabem receber o que o mar providencia ao construírem salinas.
Das salinas retiram o sal e o levam ao processamento. É de lá que posteriormente sai para o mercado onde toda a gente o procura para dar
gosto à comida, à vida. É esta caminhada, do mar aos mercados, para
de lá chegar às nossas casas que o repórter fotográfico Félix Matsinhe
nos apresenta. Assim como deliciamos a boca com a comida graças ao
sal, que graças ao sal olhemos para essas fotos como quem quer dar
outra vida aos olhos. Afinal, sem sal não há vida também!

mos nestes bairros, em que basta uma gota de
chuva para os cidadãos faltarem ao trabalho,
escola ou a outros compromissos quotidianos?
Recomeçar a vida não pode nem deve significar sofrimento, pelo menos não ao ponto
de os outros jovens que testemunham os obstáculos dos mais velhos desistam de procurar
nestas zonas erguer as suas novas casas.
Entendemos que deve haver sacrifícios e
que nada acontece da noite para o dia, para
além de que todas as acções de investimentos
levam o seu tempo. Mas jamais iremos concordar que esta ideia sirva de motivo para que
se tape a vista dos problemas reais existentes
nesses novos bairros.
Enquanto estes problemas persistirem o
desafio manifestado pelas edilidades de acabar
com o transporte de pessoas em camionetas,
vulgo “my-love”, continuará longe do fim,
porque os autocarros dificilmente se arriscam
neste tipo de aventura.
É por isso que num passado recente a
campanha de acabar com este tipo de transporte fracassou e culminou com a introdução,
no caso de Maputo e Matola, de “my-loves”
maiores e desconfortáveis, cujo custo de aquisição é elevado em comparação com o preço
normal de um machimbombo.
Diante desta realidade, a edilidade tem
sido alvo de críticas constantes, razão pela
qual o apelo à correcção dos erros do passado, até porque só erra quem realmente quer
aprender a acertar. Insistir no erro é o que não
deve acontecer.
Aposta na criação e melhoramento das
vias de acesso aos novos bairros não deve, entretanto, ser um acto isolado. Os municípios
também são desafiados a criar infra-estruturas
básicas, como hospitais, escolas, mercados,
entre outros.
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Reduzem aglomerados nos postos
de regularização de campas
OS postos de regularização
das campas e jazigos nos cemitérios municipais da cidade de Maputo já não registam
aglomerados, após a prorrogação do prazo por mais 120
dias e abertura de mais postos
de atendimento.
O “Notícias” esteve na
Administração do Cemitério
de Lhanguene e notou que já
não há aglomerados de pessoas que procuram pelo serviço.
Constatámos que foi criado um sector para recepção

Município de Maputo
projecta reabilitar
mais de 30 estradas

O

daí que se deslocou à Administração de Lhanguene para
obter esclarecimento.
De igual modo, nas sedes
dos distritos também não há
registo de aglomerados.
Dados do município de
Maputo apontam terem sido
regularizados até agora pouco mais de cinco mil campas e
jazigos, sendo que a meta é de
10 mil até ao fim do processo.
Os espaços que não forem
regularizados até Novembro
serão revertidos a favor do
município.

Matola preocupada
com atropelos à postura urbana

NO CORRENTE ANO

MUNICÍPIO de Maputo vai reabilitar
pelo menos 34 estradas muito degradadas, segundo
o vereador de Ordenamento Territorial, Ambiente e
Urbanização, Silva Magaia.
Falando recentemente, Magaia referiu que a edilidade
já elaborou um plano de intervenção que inclui os troços Praça dos Combatentes/
Praça da Juventude e Avenida da ONU, junto ao acesso
à ponte Maputo-KaTembe.

das fichas, um para a entrega
de documentação para a legalização das campas e jazigos e
outro para esclarecimento de
dúvidas dos munícipes.
José Pedro, que não conseguiu regularizar a situação
da campa do pai devido às
enchentes, entende que o actual modelo de atendimento é
mais flexível.
Marta Buque, residente no
Chamanculo, apontou que a
campa do seu ente querido foi
reservada por um período de
50 anos, mas tinha dúvidas,

Sobre a manutenção de estradas, Magaia disse que as infra-estruturas devem ser intervencionadas, no mínimo,
de cinco em cinco anos.
“Fazemos a resselagem
em vez de tapar buraco por
buraco, passamos um tapete contínuo na estrada.
Vamos fazer isso em algumas vias neste ano e aí teremos a oportunidade de
comparar e testemunhar a
diferença entre tapar buracos e a resselagem”, disse.
Explicou que tapar buracos

não é uma solução tecnicamente viável, pois volvidos
dois ou três meses é preciso
executar a mesma operação.
A edilidade inaugurou, no
princípio deste mês, a Rua de
São Paulo, no bairro 25 de Junho, que está a contribuir para
melhorar a transitabilidade,
acessibilidade e mobilidade.
Neste momento, decorrem
obras de pavimentação da
Rua da Linha, no troço entre a
Avenida Cândido Mondlane e
a Praça dos Combatentes.
As obras, que sofreram

muitas interrupções, foram
agora relançadas, devendo
durar 12 meses.
Numa extensão de três
quilómetros, os trabalhos estão orçados em cerca de 180
milhões de meticais.
Simultaneamente,
está
em curso a construção da vala
de drenagem no Minguene,
no bairro Costa do Sol, para
aliviar enchentes que caracterizam a zona sempre que
chove. A vala terá um quilómetro e será erguida em oito
meses.

A OCUPAÇÃO e venda de espaços reservados a infra-estruturas públicas e comercialização
de materiais de construção nas
bermas das estradas preocupam o município da Matola,
província de Maputo.
Fonte do município disse estar em curso um processo criminal contra 17 pessoas
acusadas de envolvimento na
venda de reservas municipais
em vários bairros, sobretudo

em Tsalala, Nkobe, Sidwava,
Nwamatibjana,
Matlemele,
Ngolhoza, Mucatine, entre outros.
Com a venda dos espaços
em causa, o Estado fica sem
lugar para instalar escolas, unidades sanitárias, postos policiais, campos para a prática de
desporto, entre outros serviços
públicos.
A outra prática considerada atentado à segurança ro-

doviária e estética da urbe é a
comercialização de materiais
de construção nas bermas das
estradas.
Apontou também a inobservância de prazos de licenças concedidas para projectos
como estando a comprometer
a planificação do município.
De acordo com a edilidade
da Matola, estão em análise as
possíveis medidas correctivas
para restaurar a legalidade.
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO
ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791
SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190
FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e
735
MALHANGALENE – Av. Vladimir Lenine,
2791, r/c
XITSUNGU – Av. de Moçambique, 4153,
r/c
MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425
DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere, 764

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

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

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

POLÍCIA
POLÍCIA: --------------------------------- 199
Corpo da Polícia
Maputo: ------------------------ 21622001
21625031

MERCADO MAGUIGUANA

21327206

Assassinos do guarda já
estão a contas com a Polícia
TRÊS indivíduos estão detidos desde quarta-feira na 14.ª Esquadra da Polícia da República
de Moçambique (PRM), no bairro de Laulane,
cidade de Maputo, indiciados de assassinar o
guarda do Mercado Maguiguana, no dia 13 de
Julho, e de roubar bens em vários estabelecimentos comerciais.
Os indiciados terão sido surpreendidos
pelas autoridades a tentar arrombar mais uma

loja no bairro Ferroviário, tendo confessado o
seu envolvimento no crime ocorrido no Maguiguana.
Um dos envolvidos afirmou que teria sido
convidado a participar no roubo por um amigo a monte.
O indiciado acusa o foragido de ser quem
tirou a vida ao guarda, alegadamente para que
“não atrapalhasse”.

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

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

PUBLICIDADE

DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
GOVERNO DO DISTRITO DE NACALA
SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA

COMUNICADO

Aviso
Por despacho de 23 de Julho de 2021 da Exma Senhora Administradora do Distrito de Nacala, torna-se
público que estará aberto o 3.º concurso para o ingresso no Aparelho do Estado, para o provimento de vagas
no existentes no Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de Nacala, nos termos do artigo 35
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pela Lei n.° 10/2017, de 1 de Agosto,
conjugado com o n.° 2 do Decreto 5/2006, de 12 de Abril, e do Diploma Ministerial n.° 88/2005, de 28 de Abril,
de 1 de Novembro, para o qual são avisados todos os interessados que reúnam requisitos previstos na lei para
o preenchimento das referidas vagas.
1. Carreiras de regime especial na Educação
2.1 Docentes de N1- 06 Vagas
2.2 Docentes de N3 - 15 Vagas
Total de vagas existentes 21
2. Documentos/Requisitos
• A admissão ao concurso é solicitada à Exma Senhora Administradora do Distrito através de um
requerimento reconhecido (autenticado);
• Fotocópia de BI reconhecida (autenticado);
• Certificado do curso (autenticado);
• Cópia do NUIT;
• CV para os concorrentes do nível superior;
• NB: Os cursos necessários para cada nível são:
Nº
Disciplinas
Vagas
Escolas
01
Licenciatura em Ensino de Filosofia
01
02
Licenciatura em Ensino de Historia
01
03
Licenciatura em Ensino de Matemática
01
Nacala
04
Licenciatura em Ensino de Inglês
01
05
Licenciatura em Ensino de Geografia
01
06
Licenciatura em Ensino Biologia
01
07
Docentes de N3 – Nível médio do subsistema de formação de
15
Nacala
professores
Total de vagas
21
3. Modalidade de concurso
• O concurso será documental; e
• Entrevista.
O concurso decorrerá de 1 a 30 de Agosto de 2021.
Nacala, 21 de Julho de 2021
O Director do SDEJT
Alexandre Mário Nacotua
(Especialista de Educação)

A Electricidade de Moçambique, E. P., informa aos seus estimados clientes e ao público em geral,
que no âmbito da Manutenção Preventiva e Correctiva das infra-estruturas eléctricas, haverá interrupção no fornecimento de energia eléctrica no próximo Domingo e Segunda-feira dias, 01 e 02 de
Agosto do corrente ano, nos seguintes horários e locais:
Domingo, dia 01 de Agosto de 2021.

Província de Niassa
Das 03:00 às 05:00 horas, devendo afectar a Cidade de Cuamba e Distrito de Metarica

Cidade de Maputo
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar Parte
de Zimpeto.
Segunda-feira, dia 02 de Agosto de 2021.
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Bairros Luís Cabral e FPLM.
Província de Maputo
Das 15:00 às 17:00 horas, devendo afectar as Vilas
de Goba e Boane, os Bairros Gueguegue, Picoco, 7
Província de Maputo
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar os Bair- de Setembro, Licaene, 25 de Junho, Mahubo 10,
ros de Cumbeza, Agostinho Neto, Mumemo, 14, Massaca, Mahelane, Mahanhane, MichanguleMuchafutene, Mali, Santa Isabel, Mapulango, 29 ne, Changalane, Mahau, Manhangane, Catuane,
de Setembro, Massinga, Possulane, Phazimane, Macone, Mafuiane, Impaputo, Mafavuca, MacanSamora Machel, Eduardo Mondlane e Bobole.
da, Germantine, Cocomela, Khulula, Macuacua,
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar a Vila uma parte do Bairro Novo, Zona Fronteiriça de
Fronteiriça de Ressano de Garcia.
Namaacha e estacão de Águas da Região de Maputo-ETA.
Província de Sofala
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os bair- Para efeitos de precaução todas as instalações deros Maquinino, partes dos bairros Chaimite e Pi- verão ser consideradas como estando permanenoneiros, Posto Administrativo de Pungue Sul e temente em tensão.
Distrito de Gorongosa.
Pelos transtornos que esta situação poderá criar
Província de Nampula
aos consumidores das zonas acima indicadas, asDas 03:00 às 05:00 horas, devendo afectar a Vila sim como para o público em geral a EDM enderede Malema.
ça sinceras desculpas.

Maputo, 29 de Julho de 2021
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ECONOMIA

NA SADC

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :30/07/2021

Moçambique preocupado
com atraso do protocolo
sobre indústria

O

MINISTRO da Indústria e Comércio,
Carlos
Mesquita,
manifestou ontem
preocupação com o
atraso da implementação do
Protocolo sobre a Indústria
da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
(SADC).
O governante, que falava

ontem na 32.ª Reunião do Comité de Ministros do Comércio da SADC, lembrou que o
desenvolvimento industrial
foi colocado pelos Estados-membros no centro da agenda de integração, visto tratar-se de um sector crucial para a
diversificação das economias,
desenvolvimento da capacidade produtiva e criação do

emprego.
“A pertinência da efectividade da implementação do
Protocolo sobre a Indústria
precipita uma análise de todos
nós, ilustres altos funcionários,
para que o processo lento da
sua ratificação encontre melhor percurso em sede estrutural do comércio intra-regional”, disse.

Carlos Mesquita apelou,
igualmente, ao cometimento
dos países-membros para a superação das lacunas regionais e
desenvolvimento regional no
âmbito da melhoria da competitividade industrial da SADC.
O evento, que decorreu
virtualmente, foi conduzido
por Carlos Mesquita pelo facto
de Moçambique assumir a pre-

sidência rotativa da SADC.
Na ocasião, foram debatidos vários temas, dentre os
quais as barreiras ao comércio,
cooperação aduaneira, protocolo de finanças e investimentos e a facilitação do comércio,
tendo em conta a necessidade
do cumprimento das datas
estabelecidas para a criação
da Zona de Comércio Livre e
União Aduaneira.
Nesse contexto, o ministro
destacou a tomada de 11 decisões em torno do protocolo sobre trocas comerciais da SADC,
a adopção da estratégia e roteiro para a industrialização da
organização.
“Embora persistam desafios, alcançamos progressos na
consolidação da zona de livre
comércio e da união aduaneira,
bem como nos instrumentos
para apoio ao reforço da capacidade e competências das
Pequenas e Médias Empresas
(PME)”, salientou.
O governante moçambicano saudou os países que depositaram e ratificaram o Acordo
da Zona do Comércio Livre
continental africana, nomeadamente Angola, Eswatini,
RDC, Lesoto, Namíbia, Maurícias, Malawi, África do Sul,
Zâmbia e Zimbabwe.

COM FOCO NA INCLUSÃO FINANCEIRA

EMOSE e UniZambeze estabelecem parceria
estarem seguradas. Ademais,
a inclusão financeira faz parte
da estratégia do Governo para
o sector financeiro, sendo, por
isso, justo que achemos que o
memorando é uma plataforma
para conseguirmos esse objectivo”, afirmou.
Segundo ele, a penetração
do seguro em Moçambique é
ainda muito baixa, correspondendo a cerca de 1,6 por cento do Produto Interno Bruto
(PIB), e “uma das formas de
aumentar a penetração é a promoção de uma cultura do seguro através da educação”.
Por seu turno, o reitor da
Universidade Zambeze explicou que o acordo é válido por
cinco anos renováveis e que
com ele se pretende também
incentivar o pessoal da instituição académica a aderir aos
diferentes tipos de seguro.
“No que respeita à forma-
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TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

ABC

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

ABSA

63,03

64,29

63,03

64,29

63,03

64,29

BCI

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

BIM

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

BNI

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

ECOBANK

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

FIRST CAPITAL BANK S.A.

62,95

64,21

62,95

64,21

62,95

64,21

FNB

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

MZB

62,95

64,21

62,95

64,21

62,95

64,21

SGM

63,04

64,30

63,03

64,29

63,03

64,29

UBA

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

ÚNICO

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

BANCOS

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

63,63

63,63

63,63

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 30.07.2021
COMPRA
TAXA DE CÂMBIO

VENDA

63,00

MÉDIA

64,26

63,63

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)
OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
30 de julho de 2021
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
Prazo
SEM GARANTIA
(dias)
Valor
Taxa
Overnight
600,00
13,25%

COM GARANTIA
Valor
Taxa

Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária
Colocações por prazo
91 dias
Valor colocado Tipo A
1.189,00
Taxa Média Ponderada
13,33%

182 dias
881,00
13,43%

364 dias
3.230,00
13,40%

Total/Média
5.300,00
13,39%

Data última colocação

21-jul-21

21-jul-21

21-jul-21

21-jul-21

0,00
-

304,00
13,43%

239,00
13,40%

543,00
13,42%

Valor colocado Tipo B
Taxa Média Ponderada

…
Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
Prazo
FPD
FPC
(a)
(a)
(dias)
Valor
Taxa
Valor
Taxa
Overnight
7.627,62
10,25%
950,00
16,25%

Data última colocação

n.a

26-jul-21

26-jul-21

26-jul-21

BT em Carteira
Taxas BT em Carteira

9.540,00
13,36%

41.081,00
13,33%

83.147,00
11,63%

133.768,00
12,27%

Taxa últimas 6 colocações

13,36%

13,43%

13,40%

13,40%

Venda de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Recompra
Descrição
07 dias
28 dias
Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada

(a) Taxas pré-fixadas do BM.

Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito
Prazo

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
COM REVENDA

(dias)
Overnight

Valor
200,00

VENDA DEFINITIVA

Taxa
13,25%

Valor

Taxa

Data da última venda

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Data da última compra

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.
Vendas de Títulos Definitivas
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
0,00
219,67
0,00
219,67
Taxa Méd. Pond.
12,45%
12,45%
Público p/ Bancos
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

Bancos p/ Bancos

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

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

63 dias

Total / Média

46.983,49
13,29%

1.276,34
13,36%

255,27
13,37%

1.531,61
13,36%

26-jul-21

28-jul-21

28-jul-21

28-jul-21

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda
Descrição
Overnight
2 - 7 dias
+ de 7 dias
Valor Títulos Comprados
1.989,66
0,00
0,00
Taxa Média Ponderada
21,00%
-

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

127.943,68
5.824,32

6-nov-17

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
Overnight
Valor Títulos Vendidos
0,00
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

n.a.

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
1 - 30 dias
Valor Títulos Comprados
11.090,44
Taxa Média Ponderada
13,30%
Data da última compra

11-out-16

Total / Média

1.989,66
21,00%

n.a.

n.a.

6-nov-17

2 - 7 dias

+ de 7 dias

Total / Média

0,00
-

0,00
-

0,00
-

n.a.

n.a.

n.a.

31 - 63 dias

+ de 63 dias

Total / Média

2.953,34
14,89%

192,99
17,00%

14.236,78
13,97%

11-out-16

11-out-16

11-out-16

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

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-07-2021 A 31-07-2021)
Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
6%
Prémio de Custo
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

5%

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

13,25%
13,30%
5,60%

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

18,90%

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

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

Maputo, 30 de Julho de 2021.
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 083/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 30 Julho
de 2021

EMOSE e UniZambeze pretendem promover inclusão financeira no país

ção, julgamos, igualmente,
que ele pode passar pela realização de palestras, seminários

ou cursos de curta duração
para todos os promotores de
seguros da região centro do

país, utilizando as instalações
da Universidade Zambeze”,
frisou Bettencourt Capece.

Preços médios dos produtos básicos
OS preços médios dos produtos alimentares básicos praticados em algumas lojas
e mercados nas cidades de Maputo, Beira
e Nampula, no período de 21 a 28 de Julho
de 2021, comportaram-se do seguinte
modo:
Cidade de Maputo – O preço do óleo
alimentar importado registou aumento
ao ser vendido a 275,00MT/l contra os
266,00MT/l da semana anterior; o frango
congelado nacional subiu de 300,00MT/
kg para 302,00MT/kg; o frango congelado importado passou a custar 307,00MT/
kg contra 305,00; enquanto o carapau
(16cm) importado passou a ser vendido a 145,00MT/kg contra 144,00MT/kg.
Os produtos que registaram redução do
preço foram o açúcar castanho nacional
(73,00MT/kg contra 74,00MT/kg da semana anterior) e o ovo nacional e importado, custando 118,00MT/dúzia contra
119,00MT. Os preços dos restantes pro-

12:30

(b) Bilhetes do Tesouro.

J.MACHEL

A EMPRESA Moçambicana de
Seguros (EMOSE) e a Universidade Zambeze (UniZambeze)
rubricaram ontem, em Maputo, um memorando de entendimento para a formação dos
estudantes, corpo técnico-administrativo, docentes e investigadores desta instituição de
ensino superior em seguros e
inclusão financeira.
Para o presidente do Conselho de Administração da
EMOSE, Joaquim Maqueto
Langa, o acordo representa
uma forma de realização da inclusão financeira, visto que a
comunidade universitária, que
é de mais de 10 mil pessoas, é
formada fundamentalmente
por estudantes que são responsáveis por passar mensagens
educativas à sociedade.
“Falo aqui, particularmente, de mensagens sobre a necessidade de todas as pessoas

09:30

dutos mantiveram-se estáveis.
Cidades da Beira – Na semana em
observação, o preço da cebola nacional
passou a ser 47.50MT/kg contra os anteriores 45,00MT/kg. Reduziu o preço
do amendoim nacional, que foi vendido a 130,00MT/kg contra 146,67MT/
kg; feijão-manteiga nacional (86,67MT/
kg contra 88,33MT/kg); e o frango congelado nacional, que passou a custar
216,00MT/kg contra 218,00MT/kg da
semana anterior. Os preços de restantes
produtos mantiveram-se estáveis.
Cidade de Nampula – Na semana em
análise, os preços de produtos mantiveram-se estáveis, não obstante o preço da
batata-reno nacional ter incrementado,
passando a custar 57,00MT/kg contra os
anteriores 53,33MT/kg; frango congelado nacional que foi vendido a 280,00MT/
kg contra os 265,00MT/kg da semana
anterior.

PAÍSES

MOEDAS

CÂMBIOS(MT)
COMPRA
VENDA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,00

64,26

63,63

4,32
5,70
4,32
1,49
3,28

4,41
5,81
4,41
1,52
3,35

4,37
5,76
4,37
1,50
3,31

574,03
78,47
27,23
166,67

585,51
80,04
27,77
170,00

579,77
79,26
27,50
168,33

12,34
50,67
9,74
9,75
10,06
87,86
7,17
7,36
69,54
74,84

12,59
51,69
9,94
9,94
10,27
89,62
7,31
7,50
70,93
76,34

12,47
51,18
9,84
9,85
10,17
88,74
7,24
7,43
70,24
75,59

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

MÉDIA

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

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

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

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.822,51000
Venda.............. 1.823,28000

3,2500000
0,1538800

%
%

Maputo, 02.08.2021
(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.
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GOTO E MAQUININO

Saúde simula
Autoridades destroem vacinação em massa

barracas e bancas

U

UMA simulação foi realizada ontem na
cidade da Beira com o objectivo de avaliar
o nível de prontidão do sector de Saúde
para o processo de vacinação em massa a
ser levado a cabo a partir da próxima semana.
Segundo a directora dos Serviços Provinciais de Saúde, Priscilla Filimone, que
falava no Pavilhão do Clube Ferroviário,
onde a acção decorreu, a simulação visava
permitir que as autoridades sanitárias fizessem os devidos ajustes e identificassem
as necessidades que não tenham sido detectadas durante a planificação.
Priscilla Filimone revelou que no processo de vacinação em massa são esperados na cidade da Beira 40 mil indivíduos
de um universo de 100 mil ao nível de toda
a província de Sofala, entre condutores e
cobradores dos transportes de passageiros,
moradores das áreas urbanas e distritais
com idade superior a 50 anos e funcionários públicos.
Para a concretização de toda a campanha de imunização a directora explicou que
num primeiro momento estarão envolvidos 200 técnicos do sector, distribuídos em
10 postos ao nível da urbe, de modo garantir que o processo decorra sem sobressaltos
e evitar-se aglomerações.

Máquinas destroem barracas nas bermas das estradas e nos passeios

M elevado número
de barracas e bancas
à beira da estrada foi
destruído na noite
de nos mercados do
Goto e do Maquinino, na cidade da Beira, na sequência de
uma acção conjunta entre as
polícias da República de Moçambique (PRM) e Municipal
(PM) e a Inspecção Nacional
das Actividades Económicas
(INAE).
De acordo com o comandante da PRM em Sofala,
Joaquim Sive, a destruição
deveu-se ao facto de os estabelecimentos estarem a
funcionar precisamente nas
bermas da estrada e ao longo
dos passeios, o que resulta em

congestionamentos e aglomerações, não recomendáveis
devido às medidas preventivas
da Covid-19.
Sive recordou que houve
informação prévia para que as
pessoas abandonassem aqueles
locais mas foi ignorada.
Por sua vez, o chefe das
Operações da PM, Manuel
Gimo, começou por dizer que
a equipa da vereação já está
a fazer o levantamento para
encaminhá-los a um lugar
mais seguro, tal como já está
a acontecer nos outros mercados.
Gimo recordou igualmente que houve um trabalho nos
dois mercados para que os
vendedores voltassem a ocupar

as suas bancas no interior.
Por seu turno, a delegada
da INAE em Sofala, Arminda
Macuamule, disse que o exercício das actividades económicas deve ser realizado
num ambiente que não coloca
em risco a saúde pública e se
observem as medidas de prevenção contra a Covid-19.
VENDEDEIRAS
CONTESTAM
Entretanto, algumas vendedeiras ouvidas pela nossa
Reportagem contestaram a
decisão da destruição das suas
barracas e bancas.
Ana Agostinho, por exemplo, afirmou que ficou surpresa

ao ver a sua banca destruída.
“Conseguimos alimentar
os nossos filhos e mandá-los
para a escola através deste
negócio. Onde havemos de
ir para continuarmos com as
nossas actividades?”, questionou.
Para Joana Fernando, devia haver um comunicado, o
que não aconteceu. Contou
que algumas delas contraíram
dívidas nos bancos para avançar com o negócio. Disse ainda
que no interior do mercado não
existe espaço para a sua actividade. Entretanto, durante o dia
de ontem a PM retirou igualmente algumas bancas nos
passeios nos bairros do Maquinino e Chaimite.

A vacinação contra o coronavírus é uma prioridade do momento no país

Por sua vez, o director provincial da
Saúde, Fino Massalambane, também presente no evento, apontou que mais de 80
equipas estão a trabalhar na mobilização de
pessoas nas comunidades para a adesão a
este processo, de forma a garantir que todos sejam vacinados.
Recordou que nas campanhas anteriores o sector tinha criado várias brigadas
móveis para reduzir distâncias e assegurar
a afluência dos beneficiários aos postos,

uma estratégia que não resultou.
Fino Massalambane garantiu, entretanto, que todos serão imunizados, principalmente os que estão envolvidos no
transporte de passageiros.
Além deste grupo, a fonte explicou ainda que serão abrangidas durante a próxima
semana as pessoas que não foram vacinadas nas fases anteriores devido ao medo ou
desinformação, nomeadamente diabéticos
e professores com mais de 50 anos.

RECONSTRUÇÃO PÓS-IDAI

Disponíveis fundos para 15 mil casas
JÁ estão disponíveis cerca de 42 milhões
de dólares norte-americanos, financiados
pelo Banco Mundial (BIRD) para a reabilitação e construção de 15 mil casas no
âmbito da reconstrução pós-ciclone tropical Idai, que em Março de 2019 destruiu
severamente infra-estruturas públicas e
privadas, incluindo habitações, na cidade
da Beira.
A garantia neste sentido foi transmitida ontem naquela urbe pelo director do
Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclones,
Luís Manjate, no final de um encontro de
divulgação dos resultados do Inquérito de
Habitação que nos últimos dois meses foi

concluído no Dondo e Nhamatanda, enquanto para Beira e Búzi termina na próxima sexta-feira.
Na ocasião, Manjate sublinhou que das
15 mil casas previstas na província de Sofala
a maioria será executada na Beira, onde o
processo arranca dentro de dois meses.
São critérios de elegibilidade para a
construção e/ou reabilitação daquele universo de habitações a não localização nas
zonas de risco, a propriedade por mulheres
viúvas sem rendimento, idosos desamparados, crianças órfãs e chefes de famílias e
doentes crónicos. Segundo as previsões, as
habitações serão do tipo evolutivo e resi-

lientes às mudanças climáticas, com vista
a evitar eventuais danos materiais durante
futuros eventos extremos de chuvas abundantes e ventos fortes.
Manjate recordou ainda que durante
a passagem do ciclone Idai calcula-se que
mais de 190 mil casas foram arrasadas naquela região, mas os recursos disponíveis
apenas cobrem o universo de 15 mil casas.
Por isso outras organizações humanitárias estão directamente envolvidas na
construção de casas nas periferias da cidade da Beira, como Manga-Loforte e Nhangau, além dos vizinhos distritos do Dondo,
Búzi e Nhamatanda.

PUBLICIDADE

DIRECÇÃO DE ELECTRIFICAÇÃO E PROJECTOS
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA – EMPRESAS)
País: MOÇAMBIQUE
Projecto: PROJECTO DE MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DE ENERGIA (PERIP)
Concessão No.: D238-MZNome do Contrato: Trabalhos Preliminares de Desenho e Aprovisionamento para
o projecto ProEnergia +
Referência No. MZ-EDM-243592-CS-QCBS
1. O Governo de Moçambique (GdM) obteve fundos da
Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA)
para financiar o custo do Projecto de Melhoria da Qualidade e Eficiência de Energia (PERIP). Os fundos foram canalizados através da Empresa Nacional de Energia, Electricidade de Moçambique, E.P (EDM) como
Agência de Implementação do Projecto. A EDM, E.P
pretende aplicar parte dos fundos para pagamentos no
âmbito do contrato de consultoria.
2. Os serviços de consultoria (“Os Serviços”) incluem um
contrato de valor global para Trabalhos de Desenho
Preliminares e Assistir a EDM no Processo de Procurement para o projecto ProEnergia+ cujo nível total estimado de esforço de um Gestor do Projeto, de 2 Especialistas de Procurement e Contrato e 2 Engenheiros de
Distribuição é de 24 homem-mês, durante um período
de nove meses.
3. Os Termos de Referência (TOR) detalhados para os serviços de consultoria em referência podem ser encontrados nas seguinte Link: https://drive.google.com/
drive/folders/1UeKa1PFfMyxtjiPs6zLJTB6Svx T1QAo?usp=sharing.
4. A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM), convida
empresas de consultoria (“Consultores”) para manifestarem seu interesse em fornecer os Serviços. As Empresas de Consultoria interessadas devem fornecer informações demonstrando que possuem as qualificações
necessárias e a experiência relevante para executar os
serviços. Os critérios de pré-selecção são os seguintes:
(i) No mínimo de (10) dez anos de experiência relevante
em negócio similar; (ii) No mínimo de (3) três actividades especificas demostrando experiência relevante para
actividade proposta com contratos de 500,000.00 USD
ou mais; (iii) Experiência de execução de pelo menos
um (1) contrato em condições similares às da região da
SADC. As informações devem ser anexadas como do-

5.

6.

7.

8.

9.

cumentação de suporte à manifestação de interesse. Os
Especialistas principais não serão avaliados nesta fase
de pré-seleção.
Chama-se atenção às Empresas de Consultoria interessadas, para o parágrafo 1.9 das directrizes do Banco
Mundial “Seleção e Contratação de Consultores para
Mutuários da IPF do Banco Mundial”, Edição de Janeiro de 2011, revista em Julho de 2014 (“Regulamento de
Consultoria”), estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.
Os Consultores podem-se associar a outras empresas
para aprimorar suas qualificações, mas devem indicar
claramente se a associação é na forma de joint venture
e / ou subconsultoria. No caso de uma joint venture,
todos os sócios da joint venture serão solidariamente
responsáveis pela totalidade do contrato, se selecionados.
A Consultora será selecionada de acordo com o método
QCBS – Seleção com base na Qualidade e Custo, estabelecido no Regulamento de Aquisições.
Informações adicionais podem ser obtidas no endereço
abaixo, durante o horário laboral, das 07:30 às 15:30
horas.
As manifestações de interesse devem ser entregues por
escrito no endereço abaixo (Formato fisico ou por endereço electrónico) até dia 20 de Agosto de 2021.

ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P. (EDM)
Direcção de Electrificação e Projectos (DEP)
Att: Sr. Daniel Guambe, Director
Prédio JAT IV, Av. Zedequias Manganhela, 267,
5° Andar Esquerdo, Maputo
E-mail: procurement.proenergia@edm.co.mz

Country: MOZAMBIQUE
Project: POWER EFFICIENCY AND RELIABILITY IMPROVEMENT PROJECT (PERIP)
Grant No.: D238-MZ
Assignment Title: Preliminary Design and Procurement for PROENERGIA+
Reference No. MZ-EDM-243592-CS-QCBS
1. The Government of Mozambique (GoM) hereinafter
referred to as “the Borrower” have received the
Grant funds from International Development Association (IDA) towards the cost of the Power Efficiency
and Reliability Improvement Project (PERIP). The
funds have been channeled through the national Power Utility, Electricidade de Moçambique, E.P.
(EDM) as the Project Implementation Agency. EDM
intends to apply part of the proceeds for consulting
services.
2. The consulting services (“the Services”) include a
lump-sum contract for Preliminary Design and Procurement for PROENERGIA+, whose total estimated
level of effort of one project manager, two Procurement and Contract Specialist and two Distribution
Line Design Engineer (professional staff-months) is
24, over a period of nine months.
3. The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be found at the following link:https://
d r i v e . g o o g l e . c o m / d r i v e /
folders/1UeKa1PFfMyxtjiPs6zLJTB6Svx-T1QAo?
usp=sharing
4. The Electricidade de Moçambique now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their
interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that
they have the required qualifications and relevant
experience to perform the Services. The shortlisting
criteria are: (i) at least ten (10) years in business with
relevant experience; (ii) description of at least three
(3) specific assignments demonstrating the consultant’s experience relevant to the proposed assignment, with contracts of $500,000 or more and (iii)
experience in similar conditions in the SADC region

Maputo, 30 de Julho de 2021

5.

6.

7.

8.

9.

in at least one (1) contract. Information shall be attached as supporting documentation for the expression
of interest. Key Experts will not be evaluated at the
shortlisting stage.
The attention of interested Consultants is drawn to
paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under
IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World
Bank Borrowers, January 2011 edition, revised July
2014 (“Consultant Guidelines”), setting forth the
World Bank’s policy on conflict of interest.
Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should indicate clearly
whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. In the case of a joint
venture, all the partners in the joint venture shall be
jointly and severally liable for the entire contract, if
selected.
A Consultant will be selected in accordance with the
QCBS – Quality and Cost Based Selection method set
out in the Procurement Regulations.
Further information can be obtained at the address
below during office hours 08:30 to 16:30 hours.
Expressions of interest must be delivered in a written
form to the address below (in person, or by e-mail)
by 20th August 2021, 14:00, Local time.
ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, EP. (EDM)
Direcção de Electrificação e Projectos (DEP)
Att: Sr. Daniel Guambe, Project Director
Prédio JAT IV, Av. Zedequias Manganhela, 267,
5o Andar Esquerdo, Maputo
E-mail: procurement.proenergia@edm.co.mz

Maputo, 30th July, 2021
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NACIONAL

Energia para Todos chega
a cerca de 140 mil famílias

C

ERCA de cento quarenta mil famílias
passaram a consumir
energia eléctrica da
rede nacional produzida na Hidroeléctrica de
Cahora Bassa e de sistemas
fotovoltaicos como impacto
directo da iniciativa Presidencial Energia para Todos, inserida na Estratégia Nacional de
Energia lançada em Setembro
de 2018.
O facto foi anunciado ontem pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, na cerimónia de inauguração do sistema
fotovoltaico na sede do posto
administrativo de Matchedje,
distrito de Sanga, no Niassa,
num custo de 134 milhões de
meticais dos cofres do Estado.
Segundo o Chefe do Estado, o acesso à energia eléctrica
pela população tem vindo a
crescer nos últimos tempos,
aconselhando os beneficiários
a usarem-na como instrumento de combate à pobreza,
com impacto significativo na
economia.
A parceria com o sector
privado na materialização da

Energia eléctrica vai galvanizar o desenvolvimento de Matchedje

iniciativa, acrescentou, visa
incrementar o acesso universal da energia até 2030, como
preconiza a estratégia nacional do sector, que conta com
o suporte financeiro de vários
parceiros, com destaque para

os reinos da Noruega e Suécia,
União Europeia e Banco Mundial.
“Estamos em Matchedje
para prestar o nosso tributo,
pois foi aqui onde se realizou
o segundo Congresso da Fre-

limo, que delineou estratégias
para enfrentar o inimigo e para
a conquista da independência
nacional”, disse o PR
Salientou que a implantação de sistemas de energia
eléctrica fotovoltaica vai conti-

nuar a ser prioridade do Governo, anotando que, para além de
ser de qualidade e fiabilidade,
tem um custo de manutenção
relativamente baixo comparativamente aos gastos com os
mesmos trabalhos nas infra-estruturas da rede nacional.
O posto administrativo de
Matondovela, uma região recôndita do distrito de Mecula,
será o próximo a ter energia
eléctrica gerada de um sistema
fotovoltaico, segundo foi avançado na ocasião.
O Fundo Nacional de Energia (FUNAE) colocou candeeiros de iluminação pública em
Matchedje, o que poderá contribuir na melhoria da segurança e tranquilidade pública.
Também financiou a construção de um sistema de abastecimento de água que vai aliviar os residentes, que tinham
de percorrer longas distâncias
para aceder a este recurso.
A expectativa é que a implantação de energia em
Matchedje possa atrair investimentos em áreas como
turismo, agro-negócio e indústria.

EXPORTAÇÃO ILEGAL

Recuperados mais três
contentores de madeira
MAIS três contentores de
madeira em toro exportada
ilegalmente de Cabo Delgado para a República Popular
da China foram recuperados
esta semana pelas autoridades moçambicanas.
Este é o resultado das diligências feitas pela Procuradoria Provincial de Cabo Delgado e o Ministério da Terra
e Ambiente para reaver os 10

contentores em falta, de um
total de 76 que haviam sido
exportados ilegalmente.
A madeira em toro havia sido confiada à empresa
Feishang Resources Africa,
Lda pelo Tribunal Judicial da
Província de Cabo Delgado, sob proposta da Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental
(AQUA).

Neste
processo,
a
Feishang Resources Africa é
apontada como sendo conivente na exportação ilegal
da madeira, tendo sido instaurado um processo para a
responsabilização dos implicados.
O Ministério Público já
constituiu nove arguidos, designadamente oito indivíduos
e a empresa Feishang.

Dos arguidos, um é de nacionalidade chinesa, oito são
moçambicanos, dos quais
seis funcionários da Autoridade Tributária de Moçambique afectos ao Terminal
Internacional Marítimo de
Pemba, e um colaborador da
Feishang Resources Africa.
Quatro estão em prisão
preventiva, um em liberdade
provisória, mediante paga-

mento de caução e quatro em
liberdade.
Eles são acusados de desobediência, abuso de confiança, exploração ilegal de
recursos florestais, contrabando, descaminho, falsificação de documentos autênticos ou que fazem prova
plena, uso de documentos
falsos e associação para delinquir.

Governo fortalece
parcerias público-privadas
O CONSELHO dos Serviços
de Representação do Estado na província de Inhambane pretende fortalecer
parcerias público-privadas, nomeadamente entre
as diferentes instituições
do ensino técnico-profissional e as empresas ligadas
ao ramo de hotelaria e turismo, agricultura e pecuária, entre outras.
Pretende-se com estas
parcerias garantir a divulgação das oportunidades e
potencialidades dos institutos técnico-profissionais
existentes na província.
A secretária de Esta-

do na província, Ludmila
Maguni, disse no encontro
que manteve com representantes do Conselho Empresarial Provincial (CEP),
Associação Provincial do
Turismo e os gestores dos
institutos de formação
técnico-profissional que a
agro- pecuária pode ser explorada por via da abertura
de campos de demonstrações, assim como o uso
de infra-estruturas que o
sector privado pode melhor
aproveitar.
Segundo Maguni, a província de Inhambane dispõe de muita terra que pre-

cisa de ser bem explorada.
Acrescentou que as instituições de ensino técnico-profissional, mais do
que oferecer infra-estruturas e laboratórios, devem
adaptar os seus currículos
às necessidades do sector
privado e garantir, desta
forma, mão-de-obra qualificada para o mercado produtivo.
O presidente da Associação dos Empreiteiros
de Inhambane, Inocêncio
Bambo, disse que, a concretizar-se, a ideia vai acelerar o desenvolvimento da
província.

Apontou, como exemplo, que a Associação dos
Empreiteiros dispõe de estaleiros com máquinas de
produção de blocos, pavês e
um laboratório para solos e
betão, que podem ser aproveitados pelos institutos de
formação profissional.
O presidente do CEP,
Abdul Razaque Abdul, considerou que a abertura do
Governo e das instituições
do ensino técnico-profissional é importante para o
sector privado, sendo que
os ganhos serão mútuos.
Abdul Razaque Abdul
disse que é urgente criar

parcerias, principalmente
neste momento em que o
sector privado se ressente
dos efeitos negativos causados pela Covid-19 e muitas
empresas estão a declarar
falência.

ASSALTO EM QUELIMANE

Funcionários
do banco suspeitos
de cumplicidade
NOVE funcionários da principal agência do
Banco Comercial e de Investimentos (BCI)
de Quelimane encontram-se detidos desde
quinta-feira, suspeitos de cumplicidade no
assalto que culminou com o roubo de dinheiro da caixa-forte da dependência, cujo
montante não foi revelado.
O porta-voz da Polícia da República de
Moçambique (PRM) na Zambézia, Sidner
Londzo, disse que a suspeita resulta da forma como o assalto ocorreu.
O crime teve lugar perto das 15 horas de
quinta-feira, protagonizado por cinco indivíduos munidos de duas pistolas que entraram no banco, de carro, pela parte restrita
das instalações da instituição.
Segundo Londzo, para chegar à caixa-forte, os assaltantes passaram por cinco
portas, com sistemas de códigos diferentes.
Indicou também que terá sido um funcionário da agência que informou o agente
de segurança em serviço, via rádio, para que
abrisse o portão porque estava a chegar uma
viatura que transportava valores da filial situada no bairro Namuinho.

O segurança em alusão, avançou o porta-voz, terá registado a matrícula da viatura
e o nome do condutor. Assim que a viatura
chegou, o agente voltou a comunicar o facto
ao funcionário em serviço.
O caso está já sob alçada do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC).
Os funcionários detidos, incluindo dois
agentes de segurança privada, justificam-se
dizendo que foram ameaçados com armas
de fogo.
Depois de sacarem os valores, os assaltantes saíram pelo mesmo caminho por
onde entraram.
Os funcionários que estavam no local
de atendimento ao público e os respectivos
clientes não suspeitaram da ocorrência.
A PRM deu conta também do assalto, na
madrugada de ontem, de uma agência de
microcrédito no bairro Popular, na cidade
de Quelimane. Os assaltantes entraram nas
instalações depois que arrombaram uma
janela, tendo retirado dinheiro não quantificado e material informático. O guarda da
agência foi detido para averiguações.

Matsequenha inaugura
novo centro de saúde

Governador da província de Maputo inaugura centro de saúde

MIL e quinhentos habitantes
da localidade de Matsequenha,
distrito da Namaacha, província de Maputo, passam a dispor
de atendimento sanitário mais
próximo do seu local de residência com a inauguração, na
terça-feira, de um novo centro
de saúde.
A infra-estrutura foi patrocinada pela Pedreira de
Namaacha, no âmbito sua responsabilidade social, comportando uma farmácia, laboratório para análise de diferentes
patologias, serviços de consulta pré-natal, saúde materno-infantil e maternidade.
Júlio Parruque, governador

da província de Maputo, disse,
no acto de inauguração da unidade, que esta é uma resposta
ao pedido formulado pelos habitantes da região e prometeu
mais acções para impulsionar o
desenvolvimento local.
Indicou que esta unidade
sanitária terá impacto significativo na qualidade de vida da
população, que percorria longas distâncias para ter serviços
de saúde.
“Não obstante disporem
de uma unidade sanitária, não
relaxem na prevenção da Covid-19. Usem sempre a máscara, lavem as mãos com água e
sabão e observem o distancia-

mento físico”, exortou.
Apelou igualmente aos
moradores para que continuem a produzir comida e a
criar animais para a melhoria
da dieta alimentar.
Ainda no distrito da Namaacha, o governador entregou quatro novas salas de aula
à Escola Primária de Macanda,
construídas com o financiamento do Fundo de Apoio ao
Sector da Educação, no valor
de mais de 6,5 milhões de meticais.
Lembrou aos pais e encarregados de educação que o lugar da criança é a escola e não
apenas o pastoreio de gado.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
2ª SECÇÃO CÍVEL

EDITAL
O Doutor Mateus Almeida Mubai, Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Secção Cível deste Tribunal

ALERTA PGR

Pandemia criou novas
formas de tráfico de pessoas
COVID-19 criou ambiente ideal para o desenvolvimento de outras formas de tráfico de pessoas, facto que desafia o Governo
a reinventar e aprimorar mecanismos de
controlo e prevenção. O alerta foi feito pela
Procuradoria-Geral da República (PGR) no
quadro da passagem, ontem, do Dia Mundial de Luta contra o Tráfico de Pessoas, sob
o lema “Tráfico de pessoas em tempos de
pandemia”. Segundo Amabélia Chuquela,
procuradora-geral-adjunta, nestas novas
formas de tráfico as vítimas são aliciadas

com recurso às tecnologias de informação e
comunicação.
“Se antes as acções de prevenção eram
direccionadas às fronteiras físicas, hoje incluem meios tecnológicos, em que os traficantes de seres humanos capitalizam as
vulnerabilidades expostas e exacerbadas
pela pandemia. Esta confluência de factores
faz com que o tráfico de pessoas prospere e
evolua”, disse a procuradora-geral-adjunta.
Explicou ainda que as vítimas ficam iludidas com ofertas de boa qualidade de vida e

de emprego, mas com a condição de se mudarem para outras localidades, cidades e até
mesmo países.
“A maioria das vítimas é induzida a deslocar-se da sua zona de origem, cidade ou
país de origem, com promessa de bolsas de
estudo e outros benefícios”, referiu.
Chuquela acrescentou que os grupos de
referência de protecção à criança, combate
ao tráfico de pessoas e migração ilegal têm
vindo a sensibilizar os grupos de risco, alertando-os deste fenómeno.

Faz saber que pela 2ª Secção Cível deste Tribunal da Província de Cabo Delgado, Pemba, nos Autos de Acção
Declarativa de Simples Apreciação (Negativa) com a Forma de Processo Ordinário nº 29/2021-2ª
Secção, movida pelo autor Fai Chabane, solteiro, maior de idade, filho de Chabane Sufo e de Alima Abadre,
natural e residente nesta cidade de Pemba, no Bairro Eduardo Mondlane, contactável pelo nº 820298290,
devidamente representado pelo seu mandatário judicial, o Doutor Teófilo Emílio Schreiber, com domicílio
profissional nesta cidade de Pemba, correm éditos de 20 dias, contados a partir da data da fixação deste edital,
citando o réu Jon Christer Jansson, maior de nacionalidade sueca, filho de Ingmar Jansson e de Mady Jansson,
e seus herdeiros, actualmente em parte incerta, com a dilação de 10 dias, findo o prazo dos éditos, contestar,
querendo, a acção acima indicada, pelos fundamentos constantes da petição inicial, com a advertência de que
a falta de contestação importa a confissão dos factos articulados pelo autor, nos termos do artigo 480º do CPC
e condenação no pedido, cuja cópia da petição inicial se encontra disponível na 2ª Secção Cível, deste Tribunal.
Para constar se lavrou o presente Edital e mais outros de igual teor, que vão ser devida e legalmente afixados.
Pemba, aos 20 de Julho de 2021
O Juiz de Direito “A”
Dr. Mateus Almeida Mubai
A Escrivã de Direito de 1ª
Luísa Assane
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Nampula reflecte sobre
prevenção da Covid-19

7

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

M

EMBROS do Conselho Executivo de
Nampula, administradores distritais, presidentes
dos conselhos municipais e
representantes de várias instituições públicas estiveram
reunidos na passada quinta-feira na capital provincial
para reflectir com profundidade sobre a falta generalizada que se regista no cumprimento rigoroso das medidas
de prevenção da pandemia do
novo coronavírus na região,
numa altura em que os casos
de infecção e morte estão a
aumentar no país.
Falando no acto da abertura do encontro, o governador
provincial, Manuel Rodrigues,
disse estar muito preocupado
com a situação, num momento em que todos os cidadãos
são chamados a observar escrupulosamente as medidas
de prevenção.
O governador destacou
que o mais preocupante é que

o desrespeito total das medidas de prevenção da propagação da Covid-19 se verifica
mais em locais de maior concentração pública, como os
mercados municipais, paragens dos transportes semicolectivos de passageiros, bancos comerciais e serviços de
emissão dos documentos de
identificação civil.
“Por isso convocámos
este encontro para que juntos
reflictamos profundamente
sobre o que é que está a acontecer na nossa província, por
que é que até hoje continuamos a registar diariamente a
subida do número de casos e
por que é que as pessoas estão
a assumir comportamentos de
risco em todos os locais onde
vamos”, disse Rodrigues.
Segundo Rodrigues, dados
registados através do Serviço
Nacional de Saúde (SNS), depois do primeiro caso positivo
da pandemia do novo coronavírus na província de Nampula em Maio do ano passado,

Inspectores da INAE em plena fiscalização das medidas de prevenção da Covid-19

indicam que até ao momento
mais de três mil pessoas fo-

ram submetidas aos testes,
das quais 151 foram positivos,

tendo resultado em 24 óbitos.
Para o chefe do Executivo

Provincial de Nampula, este
panorama sombrio chama à
atenção para a responsabilidade
e consciência de todos os dirigentes que trabalham em prol
do bem-estar da população sobre a necessidade de acompanharem e fiscalizarem o cumprimento rigoroso das medidas
de prevenção da doença.
Apesar de não haver confirmação de casos positivos da
variante Delta indiana ao nível
desta província até ao momento, o governante fez saber
que nos últimos tempos esta
região tem estado a conhecer
um ascendente de casos positivos da Covid-19.
Manuel Rodrigues alertou
para o facto de se os dirigentes não assumirem a sério o
seu papel de monitoria e imposição para observância no
cumprimento escrupuloso das
medidas de prevenção desta
doença a província de Nampula poder vir a estar numa
situação de rápida propagação
catastrófica da pandemia nos

próximos dias.
“Nós não queremos chegar
a esse estágio. Não nos esqueçamos que por detrás destas
infecções que têm estado a se
manifestar na nossa província
elas provocam contactos múltiplos, o que equivale a dizer
que, por exemplo, se hoje no
distrito de Malema registamos
oito casos estes mesmos devem ser multiplicados três ou
quatro vezes mais”, realçou.
Entretanto, os participantes do encontro garantiram
que apesar da renitência que
se verifica por parte da população na observância das
medidas de prevenção continuam a promover a fiscalização e a sensibilizar sobre o perigo que a doença representa
nas comunidades.
A província de Nampula,
a mais populosa do país, com
mais de seis milhões de habitantes, conta actualmente
com 151 casos positivos da Covid-19 e até agora já morreram
24 pessoas devido à doença.

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

POLICIA
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

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

SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

Continuam ameaças aos inspectores da INAE
AINDA sobre a prevenção
da Covid-19, o delegado da
Inspecção Nacional das Actividades Económica (INAE)
em Nampula, Hélio Rareque,
voltou a queixar-se das contínuas ameaças de agressões
físicas aos inspectores afectos àquela instituição durante a realização das suas actividades de fiscalização sobre

a observância das medidas
preventivas à doença nos
mercados da capital provincial.
Tendo em conta o risco
de vida que os inspectores
correm, aquele responsável
lançou um forte pedido aos
agentes da Polícia da República de Moçambique (PRM)
para que trabalhem em es-

treita colaboração com a sua
instituição, em prol do interesse comum, que é o combate à Covid-19.
Por outro lado, Rareque
aproveitou a ocasião para
lamentar o facto de algumas residências privadas na
cidade de Nampula serem
transformadas em barracas
de venda de bebidas alcoóli-

organizadas pelos funcionários públicos com cargos de
chefia nas respectivas residências privadas. Estamos
também a ter situação que
têm a ver com o consumo de
álcool por parte jovens em
plena via pública e nas viaturas, na cidade de Nampula”,
salientou.
O delegado provincial da

cas neste período em que vigora o estado de calamidade
pública, situação que está a
trazer grandes transtornos à
INAE em efectuar trabalhos
de fiscalização.
“Estamos a ter um outro
grande entrave como INAE,
relacionado com as dificuldades de controlar festas de
casamentos e aniversários

primeiro semestre do presente ano das 2264 unidades
comerciais fiscalizadas 210
foram temporariamente encerradas, sendo 15 barracas
que se dedicavam à venda de
bebidas alcoólicas, definitivamente, por violar algumas
medidas emanadas do decreto do estado de calamidade
pública vigente no país.

INAE assegurou que mesmo
assim os inspectores continuam empenhados na fiscalização do cumprimento das
medidas bem como do recolher obrigatório em vários
locais da cidade de Nampula
e não só.
Como resultado disso, a
Delegação da INAE em Nampula indica que durante o

O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DA BEIRA
ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO
INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

PUBLICIDADE

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE TETE
REPARTIҪȂO DE AQUISIҪÕES

REPARTIҪȂO DE AQUISIҪÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
REPARTIҪȂO
DE AQUISIҪÕES para Execução de Obras de Reparação de Emergência em Estradas Não Reve
preitadas

Contratação de Empreitadas para Execução de Obras de Reparação de Emergência em Estradas Não Revestidas, na Província de Tete
1. No âmbito da Manutenção de Emergência de Estradas da Província de Tete, o Governo de Moçambique, através do Fundo de Estradas financia a
execução de obras de Manutenção de Rotina e Obras de Arte em Estradas Não Revestidas da Província de Tete.

2. Para o efeito, a Delegação Provincial da Administração Nacional de Estradas em Tete (DPANE,IP-T), convida empresas, com Alvará de Empreiteiro
de Obras Públicas da Classe indicada na tabela abaixo, Categoria III, Sub-categorias 1ª a 12ª para apresentarem propostas fechadas, para a execução das
obras abaixo:
Concurso NO 10/CP-TPL/DPANE,IP-T/316/2021 – Obras de Emergência e Obras de Arte em Estradas Não Revestidas
Troço
Localização Alvará Reunião
Caução
(Início/fim)
(Km)
Mínimo Preliminar Provisória / Por Data de
Lote Estrada
Lote (MT) Visita a Obra
I.

N302

Namicunga/Walota

5+000

3ª

80.000,00
09/08/2021

II.

N302

II.

Namicunga/Walota

III.

Bene/Zumbu

VI.

3ª

3ª

N322

N/A

09/08/2021
10/08/2021

12/08/2021

vará

Concentração

ação

vará

8:30min Sede da Vila de
Furancungo – Distrito
de Macanga
10:30min Fíngoe –
Distrito de Marávia

N/A

10/08/2021

8:30min
Madamba

N/A

10/08/2021

8:30min Cantina de
Oliveira – Distrito de
Marávia

10/08/2021

8:30min
Madamba

Cruz.

108+200

V.
R606

90.000,00

II.
km 282+300

N322 Cruz.N7 IV.
(Madamba)/ Rio km 4+000
III. a
Chire

3ª
3ª

III.
N303

IV.

40+900

ação

V.
Cruz. N303 (Cantina de
Oliveira)/Chiputo

IV.

km 5+000
Km 53+300 e
Cruz.N7 (Madamba)/Rio Chire 78+000

VI.

V.

3ª

N/A

Cruz.

DATA LIMITE E HORA PARA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS Dia 19 de Agosto de 2021 às
10:00 Horas
DATA E HORA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS Dia 19 de Agosto de 2021 às
10:15 horas
DATA E HORA DO ANÚNCIO DO POSICIONAMENTO DOS CONCORRENTES Dia 30 de Agosto de 2021 10:00 Horas na
Sala de Reuniões da ANE - Delegação
Provincial de Tete.
DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO PRELIMINAR COM OS CONCORRENTES 12/08/2021, as 10:00 horas na Sala de
eunião
Reuniões da ANE - Delegação Provincial
de Tete.
3. Os Documentos dos Concursos e informações adicionais poderão ser obtidos durante as horas normais de expediente, a partir do dia 02 de Agosto de
eunião
2021 A aquisição do Documento de Concurso será mediante a apresentação do talão de depósito no valor de 2.000,00MT (dois mil Meticais), não
reembolsável, a efectuar na conta número 88252250, do Banco Millennium bim, com o nome ANE Tete. Os Documentos do Concurso serão levantados
no seguinte endereço:
–
ANE,IP - Delegação Provincial de Tete
N7; Estaleiro da Ponte Samora Machel
Telefone: 25224060 / Fax nº: 25224063 - Cidade de Tete

Tete, 31 de Julho de 2021
A Entidade Competente
(Ass. Ilegível)

VI.

10/08/

–

–

4. A ANE,IP-Tete não se responsabiliza pelo envio por qualquer meio os Documentos do concurso aos interessados.
5. A visita às obras será realizada nas datas indicadas na tabela acima. Os custos de deslocação (visita) serão da inteira responsabilidade do concorrente.
A visita às obras é OBRIGATÓRIA.
6. É obrigatório a apresentação das qualificações Jurídicas, qualificações
10/08/Económico-Financeira, qualificação Técnica e Regularidade Fiscal. Toda a
–
documentação solicitada deverá estar actualizada e devidamente autenticada.
7. As Propostas deverão ser entregues na Secretaria da ANE - Delegação Provincial de Tete, nas datas acima indicadas, acompanhadas por garantia
provisória no valor indicado na tabela acima, com validade de 120 dias.
8. O prazo de validade das propostas é de 90 dias.
10/08/
z. indicada na Sala –de Reuniões da ANE,IP - Delegação
9. O posicionamento dos concorrentes será anunciado em Sessão Pública na data e hora acima
Provincial de Tete.
10. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 08 de Março.
10/08/
Tete, 31 de Julho de 2021 e

–

z.
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Vontade política
foi crucial

DEFENDE VERÓNICA MACAMO

Responsabilizar
violadores dos direitos
da rapariga
“Devemos fazer tudo o
que estiver ao nosso alcance
para que a lei seja suficientemente disseminada na
sociedade, de forma a criar
um ambiente favorável para
o seu conhecimento e a sua
implementação cada vez
mais eficaz”, disse Verónica Macamo, assegurando
que o Governo continuará
a reforçar a cooperação e a
coordenação entre os diferentes actores nacionais e
parceiros internacionais.
O encontro foi organizado pela Fundação para o
Desenvolvimento da Comunidade (FDC), ROSC,
CESC e a WLSA Moçambique, em celebração da
passagem dos dois anos da
aprovação da Lei de Prevenção e Combate às Uniões
Prematuras, e contou com
a presença de representantes da União Africana, nomeadamente Jane Ong´Olo, que lidera a Campanha
“End Child Marriage Now”.
Falando da celebração
do Dia da Mulher Pan-Africana, que teve lugar ontem,
Verónica Macamo disse que
a data serve de pretexto
para enaltecer o papel da
mulher no processo de libertação do continente do
colonialismo e o Apartheid,
bem como o seu engajamento no desenvolvimento
económico e social de todos os países.
“Como mulher e no
quadro das minhas antigas
funções, bem como cidadã
deste país, tive a honra e
o privilégio de fazer parte
da iniciativa da elaboração da Lei Modelo da SADC
da Erradicação de Uniões
Prematuras e Protecção de
Crianças Casadas, em 2016,

Verónica Macamo

A

MINISTRA dos Negócios Estrangeiros e Cooperação,
Verónica Macamo,
defende a responsabilização exemplar dos
violadores dos direitos da
criança e da rapariga, ao
mesmo tempo que considera indispensável a sensibilização e mobilização da
sociedade para o cumprimento da Lei de Prevenção
e Combate às Uniões Prematuras.
Falando esta semana na
reunião virtual sobre a pre-

venção e combate às uniões
prematuras, na passagem
dos dois anos desta lei que
tem como objectivo evitar
o fenómeno, a governante considerou que a sua
aprovação é encarada como
uma das maiores conquistas na luta pela promoção
dos direitos da criança e da
rapariga em Moçambique.
No entanto, realçou
que, apesar deste progresso encorajador, não se pode
desarmar enquanto persistirem algumas manifestações de práticas de uniões

prematuras, visto que, segundo revelou, afectam
48 por cento das raparigas
no país, o que equivale dizer que quase uma em cada
duas raparigas é forçada a
ter uma vida marital precocemente.
Para a ministra, as províncias de Nampula, Cabo
Delgado, Niassa e Manica
são as que elevado índice de
casos apresentam, havendo
necessidade de se redobrar
esforços para mitigar a prática e prevenir que mais raparigas se tornem vítimas.

em Joanesburgo e, mais
tarde, em Eswatini, quando o Fórum Parlamentar da
SADC adoptou a primeira
Lei Modelo sobre as Uniões
Prematuras na região”,
disse Macamo, lembrando
que também participou na
iniciativa de Lei de Prevenção e Combate às Uniões
Prematuras em Moçambique, um processo que só foi
possível graças à colaboração do Governo, do poder
judicial e da sociedade civil.
No seu entender, a aprovação deste instrumento
abriu um novo percurso de
luta mais promissor para a
vida das raparigas, assim
como para o futuro de Moçambique na real equidade de género. Vincou que
a erradicação das uniões
prematuras no país impõe
a união de propósitos entre
homens e mulheres.

Benilde Nhalivilo

PARA Benilde Nhalivilo, directora do Fórum da Sociedade Civil para os Direitos
da Criança (ROSC), a forte
base política e legal do país
foram factores-chave que
jogaram a favor da aprovação da Lei de Prevenção e
Combate às Uniões Prematuras.
Como figura que coordenou a coligação do movimento contra uniões forçadas, indica que a acção

concorreu para a aprovação
da lei que contou com a boa
liderança parlamentar, incluindo as comissões especializadas que vinham trabalhando com o Governo,
advogados, líderes comunitários, religiosos e toda a
sociedade civil.
Explicou ainda que foi
realizado um forte trabalho
de corredores com partidos políticos com assento
no Parlamento, para além

Raparigas ainda são submetidas a uniões forçadas

de que jogou a favor o ambiente político de construção da democracia no país,
incluindo o apoio prestado
pelos parceiros de cooperação.
Segundo o Fundo das
Nações Unidas para Infância (UNICEF), Moçambique tem uma das taxas
mais elevadas de casamentos prematuros do mundo,
afectando quase uma em
cada duas raparigas, e tem a
segunda maior taxa na sub-região da África Oriental e
Austral.
Segundo este organismo
das nações Unidas, cerca de
48 por cento das mulheres em Moçambique, com
idades entre 20 e 24 anos já
foram casadas ou estiveram
numa união antes dos 18
anos e 14 por cento, antes
dos 15 anos (IDS, 2011).
A Lei de Prevenção e
Combate às Uniões Prematuras foi aprovada em Julho
de 2019 pelo Assembleia
da República e preconiza a
eliminação das uniões conjugais envolvendo pessoas
com menos de 18 anos, punindo com penas de até 12
anos de prisão e multa até
dois anos o adulto que se
casar com uma criança.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS
PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO
DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E
TRABALHO DA ZAMBÉZIA
CARTÓRIO NOTARIAL DE
QUELIMANE
AVENIDA 1 DE JULHO, NÚMERO 366,
RÉS-DO-CHÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
CERTIDÃO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte
e seis de Julho de dois mil e vinte
e um, lavrada de folhas noventa e
dois e seguintes do livro de notas
para escrituras diversas número
126/A, deste Cartório Notarial, a
cargo de Benilde da Conceição
Jaime Manuel Março, Conservadora e Notária Superior, do
referido Cartório, se procedeu a
uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de Reinaldo
Magno, ocorrido no dia quinze de
Fevereiro de dois mil e dezanove,
de oitenta e sete anos de idade,
tendo falecido com última residência habitual na cidade de Quelimane, sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição
da sua última vontade, deixando
como único herdeiro universal seu
irmão, Arlindo do Rosário Alexandre Magno, casado, natural de
Quelimane e residente em Portugal.
Que pelas relações que tiveram
com o falecido têm perfeito conhecimento deste factos em justificação dos quais me apresentaram
certidão de óbito de “de cujos”, e
certidão de nascimento do herdeiro.
Que não existem outras pessoas
que segundo a lei prefiram a mesma herança ou que com ele possam
concorrer à sucessão.
Que a herança é constituída por
bens móveis e imóvel.
Está conforme
Cartório Notarial de Quelimane,
aos 28 de Julho de dois mil e vinte
e um
A Conservadora
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DE ESTADO NA PROVÍNCIA DE MAPUTO
SERVIÇOS PROVINCIAIS DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas faz saber
que nos termos do artigo 27 do Regulamento da
Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº
31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30
(trinta) dias, a contar da segunda publicação no
jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com
direito a opor-se que seja atribuído o Certificado
Mineiro número 10721CM para Areia de
Construção, no distrito de Magude, na província
de Maputo, a favor do requerente Claudio Adonis
João Magaia, com as seguintes coordenadas
geográficas:

Vértice
1

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Latitude
-25 10 10,00

PROVÍNCIA DE INHAMBANE
G O V E R N O D O D I S T R I T O D E PA N D A

Longitude
32 30 50,00

2

-25 10 20,00

32 30 50,00

3

-25 10 20,00

32 30 30,00

4

-25 10 10,00

32 30 30,00

Maputo, aos 28/7/2021
O Director
Fernando Andela
(Especialista “B”)

Anúncio de Adjudicação
8058

De acordo com o artigo 33, número 3, alínea d) do Regulamento de contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto 05/2016 de 08 de Marco, comunica-se que o objecto do concurso
abaixo indicado foi adjudicada a seguinte Empresa:

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº
31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com
direito a opor-se que seja atribuído o Certificado Mineiro número 10705CM para Areia de Construção, no distrito de Magude, na província de
Maputo, a favor do requerente Lisboa Sérgio Cossa, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice

Latitude

Longitude

1

-25 02 20,00

32 38 10,00

2

-25 02 10,00

32 38 10,00

3

-25 02 10,00

32 38 20,00

4

-25 02 0,00

32 38 20,00

5

-25 02 0,00

32 38 30,00

6

-25 01 50,00

32 38 30,00

7

-25 01 50,00

32 38 40,00

8

-25 02 10,00

32 38 40,00

9

-25 02 10,00

32 38 30,00

10

-25 02 20,00

32 38 30,00

Maputo, aos 6/7/2021
O Director
Fernando Andela
(Especialista “B”)

CONCURSO LIMITADO Nº01/GDP/UGEA/2021 para Empreitada de obras de Construção
da Ponte sobre o Rio Nhatokwe Estrada N/C Mubique- Bilanhane numa extensão de
12m.

Nº

Número do
concurso

1

01 /GDP/GD/
UGEA/2021

Objecto do concurso

Concorrente
vencedor

Empreitada de obras de construção da pon- IMHOTEP
te sobre o Rio Nhatokwe Estrada N/C Mubi- Construções e
que- Bilanhane numa Extensão de 12m.
Engenharia, Lda

Valor

4.846.861,92
Mts

Panda, aos 22 de Julho de 2021
A ADMINISTRADORA DO DISTRITO

8194

Mércia Rabeca Jacinto Cossa
(Técnica Superior N1)
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EM CABO DELGADO

PUBLICIDADE

Acções militares
coordenadas

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA
PROVÍNCIA DE GAZA
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DE XAI-XAI
EXTRACTO

Certifico, para efeitos de publicação, que por
escritura do dia vinte e seis do mês de Julho
do ano dois mil e vinte e um, lavrada de folhas
quinze a dezasseis, do livro de notas para
escrituras diversas número 98-A, ao cargo
de Momede Faruco Mamudo Mujavar,
licenciado em Direito, Conservador e Notário
Superior em exercício no referido Cartório,
foi celebrada uma Escritura de Habilitação
de Herdeiros por óbito do senhor Alberto
Mário Mucavele, ocorrido no dia trinta de
Março de dois mil e vinte e um, na altura com
quarenta e quatro anos de idade, no estado
civil que era solteiro, natural de NhacutseGaza, filho de Mário Mucavele e de Thema
Tivane.
Que o autor da herança não deixou
testamento nem qualquer disposição que
expressa a sua última vontade.
Que a herança é constituída por bens móveis,
imóveis e contas bancárias.
Que deixou como únicos e universais
herdeiros seus filhos: Telma Alberto
Mucavele,
Pires
Alberto
Mucavele,
Phechesse Alberto Mucavele e a senhora
Hermínia Francisco Macuácua, todos
solteiros, naturais de Nhancutse - Xai-Xai e
Manjacaze, e residentes em Nhacutse.
Que nos termos da lei não há outras pessoas
que prefiram a indicada herança ou que
possam concorrer a esta sucessão.
Para fins do disposto no artigo 92 do Código
do Notariado em vigor, faz-se esta publicação
em conformidade com a referida escritura de
habilitação a que me reporto.

foto F. MATSINHE

Está conforme
Cartório Notarial de Xai-Xai, aos 27 de Julho de 2021
O Notário
(Ilegível)
41

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 oporse que seja atribuída a Licença de
Prospecção e Pesquisa número
7513L para Tantalite, nos distritos
de Gilé e Murrupula, nas províncias
de Nampula e Zambézia, a favor
da requerente Real Investimentos
XXII, Limitada, com as seguintes
coordenadas geográficas:

Vértice

Latitude

Longitude

1

-15 30 0,00

38 39 0,00

2

-15 30 0,00

38 42 40,00

3

-15 37 30,00

38 42 40,00

4

-15 37 30,00

38 36 30,00

5

-15 40 40,00

38 36 30,00

6

-15 40 40,00

38 35 30,00

7

-15 33 10,00

38 35 30,00

8

-15 33 10,00

38 34 50,00

9

-15 32 0,00

38 34 50,00

10

-15 32 0,00

38 36 0,00

11

-15 30 50,00

38 36 0,00

12

-15 30 50,00

38 39 0,00

Maputo, aos 11/6/2021
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)
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Joaquim Mangrasse, chefe do Estado-Maior General das FADM

der Moçambique em todas as
dimensões e, a segunda, feita
de uma forma conjunta por
este fenómeno ser comum e
uma ameaça à toda região.
O Almirante afirmou que
em relação à Comunidade de
Desenvolvimento da África
Austral (SADC), está na fase
de operacionalização dos seus
recursos humanos e materiais
e, muito brevemente, estará

no teatro operacional.
Trata-se da Força em Estado de Alerta da SADC aprovada na cimeira extraordinária
dos Chefes de Estado e de Governo da região, realizada a 23
de Junho último, em Maputo.
Sobre estas missões militares estrangeiras no país, o
Chefe do Estado-Maior General disse ser do interesse das
FADM ter informação pública

e activa sobre as todas operações militares em Cabo Delgado e isso será feito a todos os
níveis.
Questionado sobre uma
eventual resposta terrorista,
Joaquim Mangrasse disse que
as Forças de Defesa e Segurança não temem nenhuma reacção violenta, uma vez estarem
preparadas para fazer face a
este tipo de actuação.

DIA DA MULHER PAN-AFRICANA

País celebra conquistas
e reconhece desafios

Nyelete Mondlane

MOÇAMBIQUE celebra o Dia
da Mulher Pan-Africana,
que hoje se assinala em todo
continente,
proclamando
progressos conquistados nos
sectores económico, político
e de liderança.
Na área económica, destaque vai para o aumento de
mulheres com acesso ao emprego formal, financiamento a projectos de geração de
renda e o seu envolvimento
em profissões antes consideradas exclusivas para homens, assim como na exploração de recursos produtivos
e no sector empresarial.
Esta informação foi partilhada ontem, em Maputo, pela Ministra da Mulher,
Criança e Acção Social, Nyeleti Mondlane, na mensagem
que proferiu sobre as celebrações, que este ano se comemoram sob o lema “Em-

AVISO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE ALBERTO MÁRIO MUCAVELE

O

CHEFE do Estado-Maior General das
Forças Armadas de
Defesa de Moçambique (FADM), Joaquim
Mangrasse, afirmou que as
operações das tropas ruandesas em Cabo Delgado estão
a decorrer de forma coordenada com as Forças de Defesa
e Segurança (FDS), seguindo
rigorosamente todas as etapas
planeadas.
“Com as forças militares
do Ruanda já estamos no terreno e as operações estão em
curso, seguindo as suas fases
de planeamento”, garantiu
Mangrasse, que falava na cerimónia em que foram acreditados novos adidos militares em
Moçambique.
Mangrasse disse que o
início das operações coordenadas com a força ruandesa,
em Auasse, distrito de Palma,
já tinha sido anunciado pelo
Presidente da República, na
sua comunicação à nação,
domingo último, sobre a situação de segurança em Cabo
Delgado.
o
Questionado
sobre
anúncio, em Kigali, capital ruandesa, do abate de 14
insurgentes em Palma pelas
tropas daquele país, Joaquim
Mangrasse afirmou que neste
momento o importante “é que
as operações já estão a decorrer e estão a ter resultados satisfatórios”.
Acrescentou que o combate ao terrorismo no país é feito
de duas formas, a primeira,
autónoma, compete às FDS, a
quem cabe a missão de defen-

9

poderamento Feminino para
uma África mais Igualitária”.
Na ocasião, a governante
enalteceu o engajamento da
mulher nos órgãos de poder e de tomada de decisão.
Destacou que estas acções
contribuem para o alcance
das metas das agendas 2030
das Nações Unidas, 2063 da
União Africana e do protocolo da SADC sobre Género,
incluindo outros mecanismos de que Moçambique é
membro.
Falou da emancipação da
mulher que constitui prioridade do Governo, assinalando que o Executivo tem
vindo a alcançar progressos
notáveis na promoção da
igualdade de género e empoderamento da rapariga.
Anotou que tudo tem
sido feito à luz da Constituição da República, Política de

Género e Estratégia da sua
Implementação, assim como
das leis da Família, de Prevenção e Combate às Uniões
Prematuras, dentre outros
instrumentos orientadores.
Com efeito, na área da
educação é cada vez maior a
proporção de raparigas em
todos os subsistemas, tendo atingido 48 por cento do
universo de alunos do ensino
primário, resultante da expansão da rede escolar, isenção do pagamento de matrículas, distribuição gratuita
do livro e outras medidas que
incentivam a sua permanência na escola.
Segundo a ministra, o
Governo continua a expandir
o acesso aos programas de
saúde sexual e reprodutiva,
rastreio do cancro do colo
do útero e da mama, partos
institucionais e tratamento

anti-retroviral, o que resulta na redução da mortalidade materna e da transmissão
vertical do HIV e Sida.
“Apostamos na capacitação e sensibilização das
famílias, raparigas e rapazes,
visando a prevenção e combate à violência baseada no
género, uniões prematuras,
gravidez precoce e outras
práticas nocivas através do
Mecanismo Multi-sectorial
de Atendimento Integrado às
Vítimas de Violência, resultando na mudança de atitude nas comunidades”, disse
a governante, reconhecendo
que estes avanços também
devem à contribuição da sociedade civil, confissões religiosas, sector privado e parceiros de cooperação.
Apesar dos progressos até
aqui alcançados, a ministra
aponta a desigualdade de género, violência contra a mulher e rapariga como desafios
que ainda persistem.
A organização Pan-Africana da Mulher foi criada
com o objectivo de enaltecer o papel das mulheres
nos processos de libertação
de África do colonialismo e
do apartheid, bem como no
desenvolvimento do continente.
O Dia da Mulher Pan-Africana foi estabelecido
para comemorar a I Conferência Pan-Africana da
Mulher, realizada em Dar-Es-Salam, na Tanzânia, em
1962, e foi reconhecida como
Agência Especializada da
União Africana, em 2018.
Este ano as comemorações estão focalizadas para a
reflexão sobre a Década das
Mulheres Africanas, 20202030, proclamada pelos Chefes de Estado e de Governos
Africanos em 2020.

Data e hora
Validades
Data e hora
para
Garantia
No. De Concursos
Objecto
Modalidade
das
final para
abertura das
Provisória
propostas
entrega das
propostas
propostas
Aquisição de passagens
Concurso Limitado 10/08/2021 às 10/08/2021 às
52A002941/CL/01/2021
60 dias
N/A
aéreas
08.15 horas
08.30 horas
Aquisição de
Concurso Limitado 10/08/2021 às 10/08/2021 às
52A002941/CL/02/2021 Combustível, lubrificantes
60 dias
N/A
08.45 horas
09.00 horas
e lavagem de viaturas
Fornecimento de serviços Concurso Limitado 10/08/2021 às 10/08/2021 às
52A002941/CL/03/2021
60 dias
N/A
de Catering
09.15 horas
09.30 horas
ns de consumíveis Concurso Limitado
do 10/08/2021
/2021às 10/08/2021 às
Aquisição
52A002941/CL/04/2021
60 dias
N/A
e material de escritório
09.30 horas
09.45 horas
Aquisição de produtos de Concurso Limitado 10/08/2021 às 10/08/2021 às
52A002941/CL/05/2021
60 diasN/A
do 10.00/08/2021
Género alimentício
horas
10.15 horas
Fornecimento de material Concurso Limitado 10/08/2021 às 10/08/2021 às
10.30 horas
10.45 horas
52A002941/CL/06/2021 de higiene, limpeza e
30 dias
N/A
conforto
Bairro
Beijo da Limitado
Mulata
Telefone
21
cidade d Maputo
osda Sammerschield
do nº 141,10/08/2021
/08/2021
Contratação
de serviços deII, Rua
Concurso
às496206,
10/08/2021
às
52A002941/CL/08/2021
30 dias
N/A
gráfica e serigrafia
11.00 horas
11.15 horas
Serviços de Manutenção e
íveis de Ar Concurso Limitado
do 10/08/2021
/08/2021às 10/08/2021 às 30 dias
52A002941/CL/09/2021 Reparação
N/A
11.30 horas
11.45 horas
Condicionados
Prestação de Serviços de
e
do 09/08/2021
/08/2021às 09/08/2021 às 30 dias
52A002941/CL/07/2021 Protecção e segurança das Concurso Limitado
N/A
09.00 horas
09.15 horas
instalações do CNAQ
Serviços de Desinfecção Concurso por
09/08/2021 às 09/08/2021 às
52A002941/CC/16/2021 Preventiva, contenção e Cotações
09.30 horas
09.45 horas
30 dias
N/A
controle de Covid-19
Manutenção e reparação
de sistemas eléctricos, Concurso por
09/08/2021 às
às
52A002941/CC/17/2021
30 diasd Maputo
N/A
Bairro
da Sammerschield
II, Rua Beijo da Mulata nº 141,
Telefone 2109/08/2021
496206,
cidade
canalização e Carpentária Cotações
10.30 horas
10.45 horas
(incluindo acessórios)
Fornecimento
de Concurso por
09/08/2021 às
09/08/2021 às
52A002941/CC/18/2021
30 dias
N/A
equipamento informático Cotações
11.00 horas
11.15 horas

–

Bairro da Sammerschield II, Rua Beijo da Mulata nº 141, Telefone 21 496206, cidade de Maputo

–

Bairro da Sammerschield II, Rua Beijo da Mulata nº 141, Telefone 21 496206, cidade d Maputo
Bairro da Sammerschield II, Rua Beijo da Mulata nº 141, Telefone 21 496206, cidade d Maputo
7395
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADUANEIRO DE NAMPULA
NACALA – PORTO

EDITAL
1- Torna-se público que vai proceder-se venda em hasta pública no dia 01 e 06 de Setembro
de 2021, das 09 às 11 horas, nas Cidades de Nampula e Pemba, os minérios apreendidos
pelos Serviços Provinciais das Alfândegas de Nampula e de Cabo Delgado, respectivamente, constantes das tabelas I, II e III do presente edital, porque os arguidos em tempo oportuno não liquidaram as suas dívidas nos respectivos processos aduaneiros nos termos do
parágrafo 2º do artigo 149 do C.A., aprovado pelo Decreto nº 33.351, de 21 de Fevereiro de
1944; conjugado com o artigo 675º e ss do E.O.A., aprovado pelo Decreto nº 43.199, de 29
de Setembro de 1960.

4- Os Minérios constantes da Tabela I e II poderão ser vistos ou apreciados antes da licitação num
local seguro a ser indicado pelas Alfândegas de Nampula, das 09 horas às 11 horas, do dia 16 de
Agosto de 2021, na Cidade de Nampula.

2- Deste leilão, ao preço da arrematação acrescerá uma percentagem de 10%, sobre o qual
não recairá adicional algum, nos termos do artigo 275, do C.A.

6- As ofertas deverão ser apresentadas em carta fechada no decurso do leilão, vencendo o que der
mais durante o processo de licitação, no fim de cada processo de arrematação.

3- As mesmas serão postas em praça no valor das mercadorias apreendidas e acrescido de
demais despesas processuais, tendo em conta os valores de licitação constante deste edital, que serão a base dos lances dos proponentes na apresentação das suas propostas:

5- Os Minérios constantes das Tabelas III poderão ser vistos ou apreciados antes da licitação num
local seguro a ser indicado pelas Alfândegas de Cabo-Delgado, das 09 horas às 11 horas, do dia 20
de Agosto de 2021, na Cidade de Pemba.

7- A presença dos arrematantes no acto de licitação é imprescindível, podendo ser feita por representante devidamente habilitado para o efeito. A ausência de qualquer um deles torna inexistente
a proposta apresentada.

TABELA-I
LOTE

NOME DO
MINERAL

PESO
(g) ou (ct)

VALOR
DO
MINÉRIO

DESPESAS
PROCESSUAIS

VALOR DA
LICITAÇÃO

Ruby

1250,87 g ou
6254,35 ct

2

Ruby

1178,6 g ou 5893,00
Proc. nº 50/2012 n.a.
ct

2.663.418,56MT

3

Ruby

1263,24 g ou
6316,20 ct

Proc. nº 50/2012 n.a.

2.854.689,34MT

4

Ruby

1533,15 g ou
7665,75 ct

Proc. nº 50/2012 n.a.

3.464.636,15MT

5

Ruby

374,00 g ou 1870,00
Proc. nº 50/2012 n.a.
ct

845.171,00MT

6

Ruby

617,91 g ou 3089,55
Proc. nº 50/2012 n.a.
ct

1.396.362,60MT

7

Ruby

419,94 g ou 2099,70
Proc. nº 50/2012 n.a.
ct

948.986,00MT

Único

Todo Ruby

6637,71 g ou
33188,55 ct

15.000.000,00MT

1

Proc. nº 50/2012 n.a.

Proc. nº
50/2012

n.a.

2.826.735,43MT

NOME DO
MINERAL

PESO
(g) ou (ct)

VALOR
DO
MINÉRIO

DESPESAS
PROCESSUAIS

VALOR DA
LICITAÇÃO

1

Ruby (unidade)

276 gramas

Proc. nº 16/2015

n.a.

6.503.355,70MT

2

Corundo

188 gramas

Proc. nº 16/2015

n.a.

147.300,52MT

3

Granada

146 gramas

Proc. nº 16/2015

n.a.

114.392,96MT

4

Turmalina

278 gramas

Proc. nº 16/2015

n.a.

440.911,73MT

5

Vulcânico

6 gramas

Proc. nº 16/2015

n.a.

23.678,60MT

Único

Todo Minério

894 gramas

Proc. nº 16/2015 n.a.

7.229.639,52MT

TABELA-III
LOTES

NOME DO
MINERAL

1

Ouro

2

Ouro

3

Ouro

4

Ouro

5

Ouro

6

Ouro

7

Ouro

8

Ouro

9

Ouro

único

Todo
Ouro

FORMATO
Amarelo intenso,
fundido, botões
Amarelo intenso,
fundido, botões
Amarelo intenso,
fundido
Amarelo intenso,
fundido, botões
Amarelo prateado,
fundido, botões
Amarelo intenso,
fundido, botões
Amarelo prateado,
fundido, botões
Amarelo prateado,
fundido, botões
Amarelo intenso,
fundido, barras
Amarelo, intenso,
prateado, b.&b.

PESO TOTAL
2.504,65
gramas
1.955,75
gramas
2.506,82
gramas
2.505,80
gramas
2.468,88
gramas
1.225,38
gramas
769,81
gramas
531,05
gramas
6.931,88
gramas
21.400,00
gramas

TEOR
97,46%
89,60%
97,23%
96,36%
60,66%
92,03%
62,53%
76,83%
97,37%
n.a.

9- Serão rejeitadas aquelas ofertas que não indicarem o valor da(s) mercadoria(s), cujos bens se pretendem arrematar. Em caso de empate serão feitas imediatamente novas propostas, prevalecendo
as que tiverem maior oferta.
10- Os arrematantes depositarão imediatamente, a seguir à arrematação, uma caução de 10% (dez
por cento) do valor por que foram arrematadas as mercadorias postas em praça. Se o arrematante, no prazo de 15 dias, não efectuar o pagamento ou o levantamento dos minérios em causa,
serão perdidos a favor do Estado, nos termos do artigo 675, § 6º do EOA, aprovado pelo Decreto
nº 43.199, de 29 de Setembro de 1960, conjugado com o artigo único da Portaria nº 9.139, de 12
de Janeiro de 1952.
11- Se o arrematante com o valor mais alto não tiver ou não poder pagar os 10%, a arrematação será
deferida aos proponentes seguintes, em ordem decrescente.
12- As ofertas com valores inferiores ao da base de licitação e as que não reunirem os requisitos desejados serão retiradas do processo de leilão.

TABELA-II
LOTE

8- A desistência do processo de arrematação, injustificável, constitui um facto impeditivo para participação nas praças seguintes. Se se provar que a desistência teve por fim impedir a venda do bem
em causa, o concorrente será liminarmente desclassificado ou excluído do processo de leilão.

DESPESAS
PROCESSUAIS
Proc. nº
39/2018
Proc. nº
39/2018
Proc. nº
39/2018
Proc. nº
39/2018
Proc. nº
39/2018
Proc. nº
39/2018
Proc. nº
39/2018
Proc. nº
39/2018
Proc. nº
39/2018
Proc. nº
39/2018

VALOR DE
LICITAÇÃO
7 453
986,95MT
5 434
941,14MT
7 446
445,84MT
7 388
689,27MT
5 067
511,35MT
3 480
024,36MT
1 724
681,31MT
1 305
584,27MT
20 615
304,61MT
59 917
169,11MT

13- Nesta arrematação estão excluídos os arguidos, seus parentes e afins, anteriores consignatários
ou proprietários dos minérios em questão.
14- O Júri reservar-se-á ao direito de aceitar a arrematação desses bens, só se os preços oferecidos
convierem para a defesa dos interesses do Estado.
15- O processo da venda em hasta pública em cada praça será conduzido e composto por um juri multi-sectorial de 9 (nove) elementos, a saber: 3 (três) Juízes do Tribunal Aduaneiro de Nampula,
sendo um deles Presidente do Juri; 1 (um) representante do Ministério Público, Magistrado afecto
à Secção Aduaneira; 2 (dois) representantes do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, sendo
um de nível central e um de nível provincial; 1 (um) representante da Autoridade Tributária de
Moçambique, afecto ao Contencioso Aduaneiro; 1 (um) representante dos Serviços Provinciais
das Alfândegas e 1 (um) representante dos Serviços Provinciais de Economia e Finanças.
16- Cada arrematante deverá, livremente concorrer os bens relacionados com o presente edital e provar a sua identidade no acto da licitação perante o Júri da arrematação.
17- Relativamente aos minérios descritos na lista a cima, o arrematante deverá exportar ou comercializar os bens arrematados, com a garantia de que vai obedecer todos os procedimentos e as normas vigentes no ordenamento jurídico moçambicano, referente à legislação de minas e aduaneira.
18- O Júri e os arrematantes comprometem-se a não oferecer, directa ou indirectamente, vantagens
a terceiros, nem solicitar comissões, prometer ou aceitar para benefício próprio ou de outrem,
ofertas com o propósito de obter a arrematação favorável em relação aos bens postas em praça e
os bens que poderão vir a ser arrematados, ex. vi. artigo 6 da Lei nº 6/2004, de 17 de Junho.
Nacala-Porto, aos 30 de Julho de 2021.
(Ilegível)
355
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FELICITAÇÕES AOS GUARDIÕES
DA NOSSA BIODIVERSIDADE
POR OCASIÃO DO

DIA MUNDIAL DO FISCAL
DE FLORA E FAUNA BRAVIA
POACHING STEALS FROM US ALL

7370
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C. DELGADO EM FOCO
Superfície 78 778 km²
População 1 606 568 (2007); 17 Distritos

INGD monitora crise
humanitária em Matemo

BAIRRO NANHOMANE

Seis milhões de meticais
para expansão
da corrente eléctrica

P

OUCO mais de seis
milhões de meticais
estão a ser investidos
na extensão da rede
de corrente eléctrica para Nanhomane, um
novo bairro residencial da
cidade de Pemba que alberga famílias, na sua maioria,
de funcionários deslocados
dos ataques terroristas que
afectam alguns distritos do
norte e centro da província
de Cabo Delgado.
O director da empresa
Electricidade de Moçambique (EDM) - Área Operacional de Pemba, Gildo
Marques, disse que das 600
novas ligações domiciliárias
previstas já foram estabelecidas quatrocentos. Afirmou que, desta extensão da
rede àquela nova zona residencial, as solicitações para
as novas ligações da corrente eléctrica não param.
Explicou que, para o
efeito, a empresa está a investir pouco mais de seis
milhões de meticais para
a montagem do posto de
transformação da corrente eléctrica, cuja rede é de
cerca de seis quilómetros de
baixa tensão.
As novas ligações que
estão a ser efectuadas na
nova zona residencial são a
custo zero para as famílias
beneficiárias, no âmbito da
implementação da iniciativa presidencial nesse sentido. “Estamos a promover
ligações massivas a este
bairro, como forma de confortar as famílias aqui residentes, que precisam disso
para esquecerem o que pas-

Área Operacional de Pemba está a expandir a rede de energia eléctrica para Nanhomane

saram nas suas zonas de origem”, disse Gildo Marques.
O nosso interlocutor diz
que apesar de muitas solicitações, há capacidade de
resposta por parte da EDM.
“É resposta específica para
este bairro. Havia muitas
reclamações, mas a EDM
decidiu estender a linha
para aqui e, oportunamente, iremos para a zona baixa, onde também há novas
ocupações para residências”, referiu.
Na verdade, Francisco
Valente e Baselisa Bendito
são dois chefes de família
que aceitaram falar ao nosso jornal, convergindo que
há muito que clamavam
pela corrente eléctrica, pois
a falta daquele recurso tornava a vida das suas famílias
muito difícil, numa altura
em que as pessoas são obri-

gadas a permanecer muito
tempo em casa por conta do
coronavírus.
“Era difícil, mas é um
sofrimento que passou
para a história. Agora com
a energia, a vida está facilitada, as crianças assistem
programas infantis da TV
e nós, os adultos, temos a
possibilidade de ver desporto, programas informativos e entretenimento,
mas também já podemos
conservar alimentos nos
frigoríficos”, disse Francisco Valente.
Baselisa Bendito, que
disse ser uma deslocada dos ataques armados
em Ntchinga, no distrito
de Muidumbe, revelou ao
“Notícias” que, aos poucos,
tenta se esquecer de muita
coisa. “Os meus filhos conseguem estudar à noite, o

que não era possível há dois
anos. Foi bom o Governo
ter pensado em estender a
corrente eléctrica ao nosso
bairro”, afirmou.

O INSTITUTO Nacional de Gestão de Riscos e Calamidades
(INGD) já possui a real situação
da crise humanitária que se vive
na localidade da Ilha de Matemo, resultante dos ataques terroristas que afectam alguns distritos das regiões centro e norte
da província de Cabo Delgado.
A monitoria da situação humanitária no terreno foi feita
pela presidente do INGD, Luísa
Meque, que esta semana escalou esta região insular de Cabo
Delgado, que faz parte do arquipélago das Quirimbas, tida pelas
populações como um dos lugares seguros.
A localidade da ilha de Matemo acolhe actualmente cerca de três mil deslocados dos
ataques terroristas oriundos da
zona continental dos distritos
de Ibo, Macomia, Mocímboa da
Praia e, mais recentemente, de
Palma.
“Precisávamos de chegar ao
terreno para perceber as vossas
reais
dificuldades”-explicou
Meque, na interacção com os
deslocados, para mais adiante
destacar que, apesar dos desafios, as pessoas estão a superar
alguns problemas. Para a governante, um dos grandes problemas que afecta as populações é
a falta de água potável, abrigos,
alimentação adequada, entre
outras necessidades.
“Mas apesar de tudo isso há

um esforço das próprias famílias em reerguer algumas infra-estruturas com as suas próprias
mãos. Elas cortam estacas e
constroem suas próprias cabanas para se albergarem. Achamos que é um esforço, embora
possamos aconselhar para aumentar o tamanho dos abrigos”,
considerou Luísa Meque.
Sem fazer promessas, a presidente do INGD disse que há
necessidade de a sua instituição
comparticipar no esforço de
disponibilização de abrigos, ajudando os afectados com tendas
para cobertura das casas.
“Naturalmente há coisas
que o INGD não pode responder
directamente. Refiro-me, por
exemplo, ao problema da falta
de água. Vamos encaminhar este
assunto a entidades que tutelam
está área” - prometeu.
Entretanto, algumas famílias entrevistadas pelo nosso
Jornal disseram que estão obrigadas a permanecer em Matemo
por falta de dinheiro de transporte para alcançar a cidade de
Pemba, seu principal objectivo
quando saíram das suas aldeias
de origem, fugindo das acções
dos terroristas.
Para Amina Anzo, uma das
deslocadas, a falta de dinheiro
é a principal razão que lhe leva
a permanecer na ilha. “Vim com
o meu marido há uma semana,
proveniente de Palma, onde me

Deslocados internos devido aos ataques terroristas abrigados em Matemo

encontrava desde o ano passado
quando fugimos de Mocímboa
da Praia. Não me sinto segura
aqui, quero sair, mas não tenho
dinheiro”, referiu.
Biche Nsilimo, outro deslocado, corroborou com as afirmações da primeira entrevistada, acrescentando que em
Matemo há falta de tudo, desde
comida, água e outros bens.
“Quando fugi de Palma o meu
objetivo era de chegar a Pemba
ou Montepuez à procura de um
lugar seguro, mas não estou a
conseguir sair. Por isso, peço ao
Governo para me tirar daqui,
porque aqui é perto de Palma,
onde fugi e os bandidos podem,
facilmente, vir”, considerou.
Sobre o assunto da falta de
condições para as famílias abrigadas na ilha de Matemo, Luísa
Meque deixou em aberto, afirmando que a sua instituição deverá encontrar um meio termo

para ajudar os deslocados que
querem sair a fazê-lo. “Precisamos de saber o desejo de cada
família. Aqueles que querem
sair, encontraremos uma forma
de ajudá-los sem forçar a ninguém”, afirmou.
Refira-se que a ilha de Matemo é o primeiro lugar que serve
de trânsito, onde todas as embarcações transportando deslocados oriundos dos distritos
de Palma e Mocímboa da Praia
atracam para repouso, depois de
longos dias de viagem, o que faz
com que algumas pessoas sem
posses para prosseguir permaneçam definitivamente naquele
ponto.
Para além do distrito de Ibo,
Luísa Meque trabalhou na cidade de Pemba, onde visitou os
centros de trânsito dos bairros
de Paquitequete e da Expansão,
que acolhem deslocados dos
ataques terroristas.

NO ÂMBITO DO PRODAPE

Exige-se transparência na selecção de mutuários
OS administradores dos distritos de Metuge e Balama,
dois dos três da província de Cabo Delgado seleccionados
pelo Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas como
beneficiários do Projecto de Desenvolvimento de Aquacultura de Pequena Escala (PRODAPE), exigem maior
transparência no processo de selecção dos mutuários,
como forma de evitar descalabro da iniciativa.
A necessidade foi expressa, esta semana, na cidade
de Pemba, por António Valério Nandanga e Edson Lino,
respectivamente, à equipa da Direcção do Instituto de
Desenvolvimento de Pesca e Aquacultura, tutelado pelo
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, durante o seminário de apresentação pública do projecto. O
encontro serviu para a socialização do PRODAPE aos
administradores distritais e outros representantes das

instituições públicas e organizações da sociedade civil.
Segundo explicaram os dois governantes, as suas exigências são fundamentadas no facto de os dois distritos
terem sido palco piloto de projectos de implementação
de aquacultura, com recurso a gaiolas e tanques subterrâneos, avaliados em milhões de meticais, mas que acabaram encalhados, alegadamente porque os processos
de selecção das empresas prestadoras de serviços e os
mutuário dos projectos foram tratados centralmente e
de forma pouco transparente.
“Para além disso, pedimos, igualmente, o envolvimento dos governos dos distritos beneficiários no processo de implementação do PRODAPE”, referiu Edson
Lino, administrador de Balama. O PRODAPE, cuja cerimónia de lançamento foi orientada pelo Presidente da

República, Filipe Nyusi, em Maio último, na província de
Tete, está orçado em 49 milhões de dólares americanos.
O mesmo será implementado durante os próximos cinco anos em 23 distritos das províncias de Cabo Delgado,
Nampula, Niassa, Zambézia, Tete, Manica e Sofala, com
o propósito de contribuir para a redução da pobreza e
melhoria da segurança alimentar e nutricional entre as
famílias rurais.
Para caso específico de Cabo Delgado, o PRODAPE
será implementado nos distritos de Mueda e Balama,
localizados no interior da província, e Metuge, na zona
litoral. Nestes pontos se espera incrementar os volumes
de produção de peixe em cativeiro, na ordem de 2.500
toneladas, até o fim do projecto, processo que deverá
envolver mil pessoas.
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Direcção Regional Centro
Área Operacional da Beira
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Concursos
1. Nos termos do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, o FIPAG-Área Operacional da
Beira convida aos interessados a apresentarem propostas fechadas, para os concurso abaixo:

Nº do Concurso

Modalidade
do Concurso

12/CL/FIPAGAOB/2021

Concurso
Limitado

13/CL/FIPAGAOB/2021

Concurso
Limitado

12/CP/FIPAGAOB/2021

Concurso
Público

13/CP/FIPAGAOB/2021

Concurso
Público

14/CP/FIPAGAOB/2021

Concurso
Público

15/CP/FIPAGAOB/2021

Concurso
Público

Objecto de
contratação
Prestação de serviços
de manutenção
e reparação de
extintores
Fornecimento de
pneus e acessórios
para viaturas
Fornecimento e
instalação de 1
gerador de 200 kva

Data e hora limite Data e hora
de entrega das
de abertura
propostas
das propostas
16/08/2021
08 Horas e 30
Minutos
16/08/2021
10 Horas e 30
Minutos
25/08/2021
08 Horas e 30
Minutos

Fornecimento de
toners

25/08/2021
13 Horas

Prestação de serviços
de aluguer de
máquinas
Fornecimento de
juntas para reparação
da conduta adutora

26/08/2021
08 Horas e 30
Minutos
26/08/2021
10 Horas e 30
Minutos

16/08/2021
09 Horas

Valor da
garantia
provisória
Não Aplicável

16/08/2021
11 Horas

Não Aplicável

25/08//2021
09 Horas

60.000,00 Mt

25/08/2021
13 Horas e 30
Minutos

90.000,00 Mt

26/08/2021
09 Horas

Não Aplicável

26/08/2021
11 Horas

59.850,00 Mt

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e examinar os documentos dos concursos durante
as horas normais de expediente, a partir da data da publicação do presente anúncio, na UGEA, sediada no endereço
indicado no nº 7 deste anúncio, podendo adquirí-los pela importância não reembolsável de 1500,00 Mt (Mil e
quinhentos meticais), devendo para tal depositar o valor na conta bancária nº 54145595 domiciliada no Millenium
BIM.
3. O período de validade das propostas é de 60 dias, contados a partir da data limite de entrega das mesmas.
4. O anúncio de posicionamento dos concorrentes dos concursos limitados será efectuado no dia 20 de Agosto de
2021 às 09 horas no endereço indicado no ponto 7.
5. Para o concurso público n.°12/CP/FIPAG-AOB/2021 é obrigatória a visita ao local de montagem, sendo que a
mesma está marcada para o dia 17 de Agosto de 2021, das 08 às 11 horas.
6. O posicionamento do concorrentes dos concursos públicos será anunciado no endereço indicado no ponto 7 pelas
15 horas do dia 31 de Agosto de 2021.
7. As propostas deverão ser entregues e abertas em sessão pública nas datas e horas indicadas na tabela acima, no
seguinte endereço:
FIPAG-Área Operacional da Beira
RUA Companhia de Moçambique, nº 35
TEL.-23 323102
CIDADE DA BEIRA
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.
Beira, Julho de 2021
A Autoridade Competente
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Quem ama
tem paciência!
LOPES MUAPENTA
QUAL o sentido do amor se você não
puder ser livre e deixar o outro também
ser? O sentimento nasce exactamente do
encanto pela pessoa, então não há motivos
para querer modificar essa essência. Permita quem está ao seu lado, respeite seu
espaço e sua individualidade.
Um caso de amor verdadeiro é como
gostar de pássaros. Se você prendê-los
em uma gaiola, eles fogem na primeira
oportunidade. Por outro lado, se você dar
comida e carinho e deixá-los soltos, eles
sempre voltam pedindo mais. Em um relacionamento, o que é melhor? Que o outro
fique preso ao seu lado, mas infeliz pela
falta de liberdade, ou que ele fique livre e
seja feliz, mesmo que isso signifique ficar
menos tempo com você?
Aparecem várias perguntas na procura
de amor. Você está com medo de amar?
Arrisque-se, busque e viva uma grande
história de amor, pois depende só de você
receber este sentimento em sua vida. E aí,
está pronto para se arriscar? Experimente
amar sem medo. Qual o sentido do amor
se você não puder ser livre e deixar o outro também ser? O sentimento nasce exactamente do encanto pela pessoa, então
não há motivos para querer modificar essa
essência. Permita quem está ao seu lado,
respeite seu espaço e sua individualidade.
Amor e liberdade são inseparáveis,
pois não existe um sem o outro. Porque
um amor que é forçado a ficar sempre por
perto, já não é mais amor, é obrigação e
assim toda a magia de um relacionamento
se perde facilmente. Prender demais alguém em um relacionamento pode ser um
sinal de medo e insegurança, porque quem
é confiante no amor que tem, sabe que
não é preciso prender para manter o outro
por perto. Quem ama de verdade é aquele
que, mesmo com a sua liberdade para estar
onde quiser, escolhe ficar ao lado da pessoa
amada, sem precisar estar preso para isso.
O tempo pode ser medido em quantidade ou qualidade. Em conversa com um
amigo recém no seu namoro diz: Meu prazer com a minha parceira é muito grande
quando nos encontramos e dizemos palavras de amor um para o outro. Saiba que
as minhas palavras são provenientes de
um puro sentimento que vem de dentro do
meu coração. Como é gostoso quando estamos abraçados, olhando um para o outro profundamente. Como é maravilhoso
amar e ser amado ao lado de uma pessoa
escolhida só para ti! Ele ainda continuou:
Mesmo quando distantes, estamos seguros do que sentimos um pelo outro, confiamos um no outro e nos queremos mais
e mais. Eu só tenho a agradecer por tudo o
que estamos fazendo e vivendo.
Você prefere ter muitas horas com alguém que você ama, mas sem qualidade,
ou ter poucas horas que tenham qualidade? Certeza que o amor pode ser meio
possessivo no começo, mas com o tempo adquirimos maturidade e aprendemos

a amar sem prender o outro, como todo
amor deve ser. Amar com liberdade é permitir que o outro seja do jeito dele, sem
forçar nada, nem querer mudar o jeito
dele, pois assim aprendemos como o amor
é tolerância e respeito pela liberdade de
cada um, sem forçar a barra.
Numa ideia pessoal penso que não é
sufocando alguém e exigindo muito dele
que você faz a pessoa te amar, penso que
com carinho, respeito e compreensão é
que o amor aparece, sem pressionar ou
tirar a liberdade do outro. Eu penso que
uma presença sem amor, é uma presença
vazia, por isso, aconselho a cada um que
não prenda alguém ao seu lado se a pessoa não quiser te dar o amor devidamente,
pois é melhor que ela fique livre, assim
o amor tem mais chance de aparecer de
verdade no coração dela.
A única certeza em relacionamentos é
que ninguém é de ninguém, por mais que
algumas pessoas tentem prender os seus
parceiros, não adianta. Todo mundo é livre para ir aonde quiser, na hora que quiser, por isso, é melhor deixar quem ama
em liberdade sempre. A necessidade de
ter o amor é diferente de prender o amor
na força. Nada que seja forçado dura por
muito tempo. Por isso, deixe quem você
ama livre e veja o amor crescendo desse
jeito e a maneira agradável.
Pela experiência pessoal, o amor mais
sincero que existe é aquele que é espontâneo. Ele não precisa de cobrança para
estar perto. Ele é livre e aparece na hora
certa, e ele não gosta de nada que o prenda,
pois querer é diferente de obrigar. Se você
ama, deixe o amor vir livre para você assim vais receber com todo gosto e saborear
a sua maneira livre, mas não tente obrigar
ou prender quem você quer. A liberdade é
o único meio para o amor chegar e não se
afastar nunca. Saiba que um relacionamento é feito de escolhas. Então, qual o problema se o outro escolher passar um tempo
longe? Isso não quer dizer que um não ama
o outro, mas sim que o amor é livre e ele
volta independentemente da distância.
Bonito são os casais que sentam para
resolverem seus problemas, que seguram
a mão do outro para sair na rua. São aqueles casais que além de sentirem atracção
pelo físico, são apaixonados pelo que o
outro é por dentro. Que riem sem tentarem forçar a risada, aquele que sabe que
nada será fácil, mas se continuarem unidos nada os derrubará também. O amor é
isto, é o companheirismo, saber ouvir o
outro, querer o bem de alguém, sentir uma
vontade de sorrir só de lembrar de certas
coisas. Quando se entra em uma relação
para valer, ambos lados precisam estar
cientes de que furações tentarão os atingir, mas se o amor de um dos lados for
fraco, não será necessário um furação. Até
uma simples brisa já irá os separar. Quem
ama enfrenta qualquer coisa. Quem ama
engole o orgulho por medo de perder. O
amor faz qualquer um evoluir.
Aquele abraço amigo!

CARLOS UQUEIO
carlos.uqueio@snoticias.co.mz

Como promover
o acesso aos medicamentos
AQUINALDO CÉLIO MANDLATE*
SEGUNDO o PNUD, pelo menos 400 milhões de pessoas carecem de cuidados básicos de saúde e 1,6 mil milhões vivem em
países com fraca capacidade para prestar serviços básicos de saúde, o que representa um
enorme desafio para a saúde global.
Moçambique regista elevadas mortes devido a doenças como o HIV (24%), malária
(15%), infecções respiratórias (6%), e diarreia (4%). Existem desafios no que diz respeito ao acesso a medicamentos essenciais
para tratar essas doenças nas zonas rurais e
em alguns centros urbanos onde um sector
privado capitalista controla a distribuição e a
venda de medicamentos.
Este contributo analisa o quadro legal de
Moçambique sobre a Propriedade Intelectual
(PI) e como este pode ser utilizado para aumentar o acesso a medicamentos essenciais
e serviços terapêuticos adequados. Aqui também se faz alusão a iniciativas recentes da
sociedade civil para promover o acesso a cuidados de saúde universais e medicamentos.
A protecção nacional da PI em Moçambique inclui uma serie de compromissos internacionais, regionais, e bem como, instrumentos normativos e de políticas nacionais.
O Código da Propriedade Industrial (Decreto
n.º 47/2015 de 31 de Dezembro de 2015) é

o principal instrumento que regula direitos
da PI. É complementada pelo Regulamento
dos Agentes Oficiais da Propriedade Intelectual (Decreto n.º 19/1999, de 4 de Maio de
1999). As várias disposições do Código da PI
complementam os compromissos internacionais e regionais de Moçambique em matéria
de PI podendo ser aplicadas para promover
o direito de acesso a tratamentos e serviços
terapêuticos a preços acessíveis.
Como referência apontam-se as disposições que incorporam as flexibilidades do
TRIPS. Os TRIPS são Tratados relacionados
com Aspectos de Propriedade Intelectual.
TRIPS são normas mínimas contidas em
instrumentos internacionais que exigem que
os Estados membros protejam direitos de PI
nas suas jurisdições. Ao incorporar as “flexibilidades” do TRIPS, um Estado membro
fica isento do dever de implementar normas
regidas que protegem os direitos de PI na sua
jurisdição. Isto tem relevância quando se trata de questões de saúde e desenvolvimento.
“A proteção e aplicação estrita da PI
podem prejudicar o acesso a medicamentos
essenciais porque são ferramentas que os detentores de direitos da PI usam para ganhar
preços de monopólio no mercado”
O artigo 38 do Código da PI proíbe a patenteabilidade de invenções contrárias a ordem pública, à saúde das pessoas e das plan-

Falta de iluminação pública
propicia criminalidade nos bairros
ALFREDO MÁRIO

FICHA TÉCNICA

AS cidades de Maputo e Matola estão em expansão. Todavia,
esta expansão não está a ser acompanhada de serviços essenciais, de modo particular no que diz respeito à segurança de
pessoas e bens.
Costuma-se dizer que a escuridão é amiga do alheio. E esta
é uma verdade que coloca os cidadãos em permanente estado
de alerta, quer na via pública, quer nas residências, dada a forma como estes indivíduos actuam, pois nem sempre é possível
antecipar-se ou prever a sua forma de actuação porque diariamente vão estudando novas estratégias para lograrem os seus
intentos.
Mas uma das fragilidades que os cidadãos encontram é
a fraca ou inexistente iluminação pública. Nestes casos os
cidadãos devem caminhar em grupos, o que de certa forma confere alguma segurança. Entretanto, nem todos têm o
mesmo horário de entrada e saída do trabalho ou em outros
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afazeres, razão pela qual nem sempre é possível caminhar
em grupo.
Aliás, as caminhadas em grupo são boas, mas sempre reina
alguma desconfiança, pois existem infiltrados que se aproveitam da situação para fazerem as suas incursões. Por isso a população clama pela iluminação pública que, até certo ponto, desencoraja a acção dos criminosos.
Os agentes da Polícia são o garante da nossa segurança, é
neles que clamamos sempre que nos surge um assaltante em
frente ou na nossa residência. De referir que as autoridades
aconselham os cidadãos a não fazerem justiça pelas suas
próprias mãos pelo facto de existem instituições competentes
para cuidar dos prevaricadores. Entretanto, os mesmos não se
fazem presentes, por exemplo, no período da noite, em que estes nossos compatriotas actuam.
Raras vezes tenho visto os agentes da lei e ordem a circular
nos bairros periféricos da cidade de Maputo, onde resido, a não
ser aqueles casos em que a viatura esteja de passagem.

Direcção, Redacção e Oficinas: Rua Joe Slovo, 55
Cx. Postal n.º 327 – Telefones: 21320119/21320120
Email: j.noticias@tvcabo.co.mz – MAPUTO

Director Editorial: Lázaro Manhiça

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Júlio Manjate
(Presidente)
Cezerilo Matuce
(Administrador)

Email: lazaro.manhica@snoticias.co.mz
Telefones: 21322812 – Fax-21320575
Chefe da Redacção: Salomão Muiambo
Subchefes da Redacção: José Machado
e Gil Filipe
(Telefs.: 823180240, 823180340 e 21320121 – Fax: 21314531)
(Telefs.: 21322815, 21320121 – 82-3180240/82-3180340)

13

Este vazio que as autoridades policiais estão a criar abre
espaço para actuação dos criminosos. Estou ciente que os
agentes da Polícia são pessoas que precisam de descansar em
suas casas mas juraram servir o povo e é o que devem fazer.
Existem escalas de trabalho que devem ser feitas de modo
que não se deixe este vazio para os criminosos actuarem a
seu bel-prazer.
Existem actividades que não devem ser interrompidas,
como é o caso do trabalho da Polícia, cabendo aos profissionais
fazerem escala para não criar instabilidade na estrutura familiar.
Mas a verdade é que a cidade de Maputo precisa dos agentes da
lei e ordem, particularmente nos bairros periféricos. É preciso
desencorajar todos aqueles que têm tendência de retirar bens
alheios.
A presença da Polícia, por si só, é motivo para que os criminosos se afastem do local do crime, pois nas condições actuais
os criminosos retiram bens alheios sem receio de poderem ser
surpreendidos pelos agentes da lei e ordem.
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tas e ao meio ambiental. A lei também proíbe
a patenteabilidade de invenções relacionadas
com a descoberta de plantas e animais, ou
partes destes, e os processos biológicos empregues para a obtenção de tais plantas ou
animais e referidas partes.
Em conformidade com o número 1 do artigo 27 do TRIPS e o artigo 32 do Código da
PI, a patente é concedida para uma invenção
que envolve uma actividade inventiva e susceptível de aplicação industrial. Significa que
o titular da patente direito de utilização exclusiva (monopólio) da sua invenção durante
um período de 20 anos. Para melhorar mais
a proteção do direito a saúde no país, o Código da PI deve ser revisto devendo excluir
medicamentos de forma explicita da lista de
invenções patenteáveis.
IMPORTAÇÃO PARALELA
Código da PI prevê importação paralela
de medicamentos essenciais e todas as outras
invenções que gozam de protecção da PI em
Moçambique. Tendo permitido a importação
paralela de medicamentos essenciais como
uma flexibilidade do TRIPS incorporada na
legislação nacional, Moçambique deu um
passo na direção certa aumentando as oportunidades para importação e disponibilidade
de tratamento. No quadro da importação paralela uma parte interessada pode importar
um produto protegido pela PI para um país
onde o inventor/ detentor da patente goza de
direitos da PI relativos ao produto em causa.
Como resultado, a parte interessada pode comercializar o produto na mesma jurisdição/
país onde o investidor ou titular da patente
goza de proteção de PI sobre o mesmo produto.
LICENÇA OBRIGATÓRIA
Segundo o artigo 92 do Código da PI o
Ministro que tutela a área da Propriedade
Intelectual pode, por razões de interesse público, autorizar a utilização de uma invenção
sem o consentimento prévio do titular da
patente. A “licença obrigatória” pode assim
ser emitida para satisfazer o interesse público. O número 2 do artigo 92 estabelece que
“é de interesse público a invenção que for de
primordial importância para a saúde pública”. Se for empregue em Moçambique, esta
flexibilidade irá promover o acesso a medicamentos essenciais ao erodir o monopólio
dos detentores de patentes que impedem a
fabricação de medicamentos genéricos. O
Artigo 92 pode ser fortalecido para promover
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o sistema de saúde, expandindo seu escopo
de modo que licenças obrigatórias sejam permitidas para ‘importação de produtos patenteados seja pelo Governo ou por terceiros’. O
regime de licenças obrigatórias também deve
ser implementado quando o titular da patente deixa de usar e, particularmente, quando a
patente em causa recaí sobre medicamentos
essenciais.
Iniciativas recentes da sociedade civil
Cada vez mais, a sociedade civil tem feito balanço das lacunas do sistema de saúde
em Moçambique e das suas consequências.
As preocupações da sociedade civil decorrem dos lucros exorbitantes obtidos por uma
elite emergente do sector privado que vende
medicamentos essenciais não disponíveis
no sistema nacional de saúde. Em parte, isto
deve-se à falta de sensibilização dos decisores políticos em torno das flexibilidades do
TRIPS e devido as barreiras legais da PI com
impacto no gozo do direito ao mais alto padrão de saúde atingível.
Em Dezembro de 2020, a Aliança para
o SIDA e pelos Direitos (ARASA), promoveu uma formação sobre os Direitos de
Propriedade Intelectual e o Acesso aos Medicamentos. O evento de três dias centrou-se
na implementação das flexibilidades TRIPS
sensíveis à saúde pública em Moçambique.
O evento inspirou um plano de trabalho de
advocacia para que as OSC se empenhassem
no assunto. A formação contou com participação de advogados e membros selecionados
de organizações locais.
Em Junho de 2021, a Associação Mulher,
Lei e Desenvolvimento (MULEIDE), acolheu um debate público sobre os Direitos de
Propriedade Intelectual e o Acesso aos Medicamentos. Este debate enfatizou a necessidade de se rever o quadro legal de patentes para
promover a importação de medicamentos em
Moçambique. Os participantes concordaram
em desenvolver um relatório de orientação
política para sensibilizar os membros do Parlamento e o regulador da PI sobre as oportunidades e desafios que o atual sistema de PI
coloca no acesso aos medicamentos no país.
As iniciativas referenciadas acima podem
ajudar Moçambique a enfrentar os desafios
que afetam o sistema de saúde e a combater
doenças como o COVID-19. Promovendo
aquelas iniciativas, Moçambique estaria a
promover o desenvolvimento sustentável podendo esperar alcançar o ODS No. 3.
*Advogado e Doutorado (PhD) em Direito Internacional Público pela Universidade de Western Cape
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Celebra-se hoje Dia do Fiscal
EXALTAR o papel dos fiscais da fauna
e da flora na protecção e conservação
da diversidade biológica foi o mote da
consagração do Dia Internacional desta
classe de profissionais, cuja celebração
no país terá lugar hoje no distrito de
Mecula, província do Niassa, numa cerimónia a ser dirigida pelo Presidente da
República, Filipe Nyusi.
A comemoração da data coincide
com a adesão de Moçambique ao “The
Giant Club”, uma organização que tem
como objectivo intensificar a protecção
de elefantes, ao qual já aderiram também alguns chefes de Estado e de Governos de alguns países africanos, com
destaque para os presidentes do Quénia, Ruanda, Botswana e Gabão.
Instituída pela Federação Internacional do Fiscal (IRF, na sigla em Inglês),
a data visa também render homenagem
aos fiscais que na linha da frente perde-

ram a vida em defesa do património da
humanidade representado pela flora e
fauna selvagens.
O fiscal actua directamente no interior das áreas de conservação e nas suas
zonas-tampão e está na linha da frente
da protecção dos recursos naturais, dos
quais dependem as pessoas em todo o
mundo.
Dados do IRF apresentados em 2020
indicam que mil fiscais perderam a vida
na última década, na sua maioria vítimas de acidentes de trabalho e/ou em
resultado de confrontos com caçadores
furtivos, sendo a África e Ásia os continentes que mais afectados.
A eclosão da pandemia da Covid-19
exacerbou ainda mais as dificuldades
enfrentadas pelos fiscais quanto às suas
condições de trabalho. Estes vivem
normalmente em territórios isolados,
de difícil acesso, com poucas infra-

-estruturas e serviços de apoio muito
limitados, frequentemente longe das
suas famílias.
Em Moçambique o Dia Internacional do Fiscal da Floresta e Fauna Bravia
começou a ser celebrada em 2017, tendo
desde então o Ministério da Terra e Ambiente (MTA) realizado eventos anuais
para celebrar a data, que incluem, dentre várias acções, a exaltação e valorização da profissão, através de premiação
dos que mais de destacam no sector a
nível nacional.
No país as áreas de conservação
ocupam cerca de 26 por cento do território nacional e compreendem parques, reservas, coutadas oficiais, áreas
comunitárias, de protecção ambiental,
fazendas do bravio, entre outras categorias. Este ano a efeméride celebra-se
sob o lema “Eu Estou Com Os Fiscais de
Todo o Mundo”.

EM PAÍSES AFRICANOS

Criada ferramenta para ajudar
a prever aumentos de Covid-19
Secretário de Estado do Niassa quer mais acções de responsabilidade social para o bem da população

Operadores turísticos
chamados a preservar
recursos naturais

O

S operadores turísticos que exploram as coutadas
de bravio na Reserva Especial do
Niassa(REN) devem contribuir para a exploração sustentável dos recursos faunísticos e florestais de forma
a manter a sua actividade.
A exortação foi feita recentemente por Dinis Vilanculos, secretário de Estado na província do Niassa,
dirigindo-se aos operadores
das estâncias turísticas que
funcionam na REN.
Salientou que o alcance
destes objectivos passa pela
promoção de oportunidades de acesso ao emprego e

por honrar os compromissos com a população local,
ajudando-a na expansão
dos serviços sociais básicos.
Acrescentou que a exploração sustentável dos
recursos faunísticos e florestais significa treinar as
comunidades para terem o
domínio sobre a matéria.
“A actividade de exploração dos recursos naturais
para fins turísticos exige acções concretas como forma
de contribuir para a conservação e preservação da biodiversidade. Isoladamente
os operadores turísticos não
lograrão resultados satisfatórios e para o efeito devem
capacitar a população em

torno das matérias de conservação e preservação dos
recursos naturais”, disse.
O conflito Homem-fauna bravia, um fenómeno cada vez mais frequente
dentro da REN, tem resultado na perda de vidas humanas e ferimentos, entre
graves e ligeiros, no seio da
população local.
Um dos apelos de Dinis Vilanculos é treinar a
população para a prática
da agricultura em blocos
sob responsabilidade dos
operadores turísticos pois,
muitas vezes, esta actividade é feita sem a obediência
das regras, com o risco da
degradação do ambiente e,

consequentemente, de danos na biodiversidade.
O secretário de Estado
recomendou aos operadores turísticos a honrar os
compromissos previstos no
âmbito da responsabilidade
social, através da provisão
de fontes de abastecimento de água potável, unidades sanitárias, salas de aula,
melhoramento das vias de
acesso, entre outras.
Niassa conta com cerca de quinze operadores
turísticos, que exploram
coutadas dentro desta área
de conservação, localizadas
nos distritos de Marrupa,
Mavago, Mecula e Majune.

UMA equipa de investigadores criou uma ferramenta para
ajudar a prever aumentos de
casos de Covid-19 em países
africanos.
Um dos obstáculos se estiver a tentar orientar as políticas
e proteger as pessoas da Covid-19 é a quantidade espantosa de dados disponíveis todos
os dias. Estamos inundados de
informação, mas todos desejam extrair ideias que façam
sentido a partir disso.
Os legisladores precisam de
entender os dados para prever
e gerir o que está a acontecer.
Para atender a esta necessidade, uma equipa de cientistas
desenvolveu uma estrutura de
vigilância de doenças baseada
em dados para rastrear e prever
casos de Covid-19 num determinado país.
Os cientistas estão interessados em melhorar o tratamento quando o agente infeccioso é desconhecido. Mas para
a Covid-19, os métodos são
valiosos para entender e prever
a infecção a nível populacional.
O foco dos investigadores
tem sido as infecções infantis
na África Oriental e no Sudeste
Asiático. Por mais de 15 anos,
trabalharam com hospitais,
provedores de saúde, planeadores, economistas, engenheiros e legisladores do Uganda

Os legisladores precisam de entender os dados para prever e gerir o que está a acontecer

Unido e em vários países europeus, adaptando-o a todo o
continente africano. Os cientistas usaram um modelo relativamente simples para basear
o código. Incorporaram os casos diários de cada país, bem
como a caracterização do Índice de Desenvolvimento Humano para cada nação, população,
o rigor das medidas sociais para
controlar a infecção e dados
meteorológicos. Tiveram em
consideração os casos em países vizinhos, bem como se o
país não tem litoral.
O modelo usou os números de casos relatados até e
incluindo a semana anterior,
para prever os números de casos na semana seguinte.
O modelo incluiu observa-

no mapeamento preditivo de
infecções infantis e defeitos
congénitos.
No início de 2020, começaram a discutir maneiras de
usar as suas habilidades para
contribuir na luta contra o
SARS-CoV-2, o vírus causador
da Covid-19. Contaram com
uma ampla rede de especialistas, organizações e autoridades
locais. Eles ajudaram a adaptar
a abordagem para gerar previsões para os números de casos
de covid-19 da semana seguinte.
Os autores criaram um
conjunto de ferramentas de visualização e gráficos muito fáceis de interpretar. Basearam-se num método comprovado
que já era utilizado no Reino

ções meteorológicas anteriores
de temperatura, precipitação e humidade. Alguns desses factores ambientais foram
implicados na transmissão de
Covid-19 fora da África. Os investigadores tiveram em consideração o fluxo transfronteiriço
de bens e comércio, uma vez
que para os países africanos
sem litoral, esta é a sua salvação
para bens e serviços.
É difícil obter dados de
mobilidade da população para
África, por isso foram usados os
casos em todos os outros países
para testar se esses casos estavam associados ao número de
infecções da próxima semana
em países próximos. Isto provou ser muito eficaz.
Além disso, consideraram a
economia de diferentes países,
bem como a evolução das políticas de restrição governamental em tempo real, como confinamentos e encerramentos de
fronteiras.
As previsões foram muito
mais precisas do que o esperado. Os autores empregaram
uma forma rigorosa de marcar
as previsões para cada país.
Apenas para alguns países essas previsões eram imprecisas
(Burundi, Camarões, Somália e
Botsuana).
(ZAP/ The Conversation)
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ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. A ARA-Sul, IP - Administração Regional de Águas do Sul, Instituto Público, convida as empresas interessadas, para apresentarem propostas fechadas para
os seguintes objectos:

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 oporse que seja atribuída a Concessão Mineira número 10688C para Ferro, no
distrito de Lalaua, na província de Nampula, a favor do requerente Wei Africa
Recursos 1, Limitada, com as seguintes coordenadas geográficas:
Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Latitude
-14 37 0,00
-14 37 0,00
-14 40 0,00
-14 40 0,00
-14 38 0,00
-14 38 0,00
-14 38 40,00
-14 38 40,00
-14 40 0,00
-14 40 0,00
-14 41 0,00
-14 41 0,00
-14 38 0,00
-14 38 0,00

 Contratação de Provedor de Serviços para a conclusão de Implementação das Actividades de Reassentamento – DGBI
 Contratação de Provedor de Serviços para o Fornecimento e Troca de Óleo Hidráulico na Comporta da Barragem de Pequenos Libombos – DGBUM
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los na ARA-SuI, IP, na Repartição Autónoma de
Aquisições , durante as horas normais de expediente, sita na Av. Samora Machel, n.º 30, 6º Andar a partir do dia 03 de Agosto de 2021, pela importância não
reembolsável de 1.000,00MT (Mil Meticais) para cada. A ser depositado na conta 1012887201007- Standard Bank da ARA-Sul Turismo.
3. O período de validade das propostas é de 120 dias.
4. As propostas deverão estar devidamente seladas e entregues à ARA-Sul, IP - Administração Regional de Águas do Sul, Instituto Público sita na Av. Samora
Machel, n.º 30, 7º Andar, serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço na presença dos concorrentes ou seus legítimos representantes que queiram assistir
a este acto na data e hora da tabela abaixo.
5. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado
pelo Decreto n.º 5/2016, de 08 de Março.

Longitude
37 58 0,00
38 03 0,00
38 03 0,00
38 02 50,00
38 02 50,00
38 01 30,00
38 01 30,00
38 00 40,00
38 00 40,00
38 01 30,00
38 01 30,00
37 59 0,00
37 59 0,00
37 58 0,00

Itm

1

2

Visita Obrigatória

Modalidade
de
Contratação

Concurso nº

Garantia
Provisória

Objecto do Concurso

47A001141/ARAS/CP/SERV/18/2021

Concurso
Público

Contratação de Provedor de Serviços
para a conclusão de Implementação das
Actividades de Reassentamento – DGBI

47A001141/ARAS/CP/SERV/19/2021

Concurso
Público

Contratação de Provedor de Serviços
para o Fornecimento e Troca de Óleo
Hidráulico na Comporta da Barragem de
Pequenos Libombos – DGBUM

Sim

N/A

Local da
Concertação
Escritório da
Barragem de
Corumana Moamba/Sabie
Escritório da
Barragem Dos
Pequenos
Libombos em
Boane DGBUM

Data e
Hora
04/8/2021
as
10:00Hrs
05/8/2021
as
10:00Hrs

Entrega de Proposta

Abertura de
Proposta

Data

Hora

Data

Hora

24/08/2021

10H00

24/08/2021

10H15

24/08/2021

13H00

24/08/2021

13H15

Maputo, 31 de Julho de 2021
A RAA

Maputo, aos 13/7/2021
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)
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FEIRA INTERNACIONAL DO LIVRO DE QUELIMANE

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

Mais de 30 autores fazem a festa

M

AIS de 30 autores
de Moçambique,
Angola, Cabo Verde, Brasil, Portugal, Espanha e
México desfilarão a classe
na Feira Internacional do
Livro de Quelimane (FLQ),
que decorre entre quarta e
sexta-feira da próxima semana, no formato virtual.
O evento deste ano, organizado pelo Conselho
Autárquico de Quelimane,
na província da Zambézia,
produzido pela Óptica Textos, homenageia o poeta
zambeziano Armando Artur, pelos seus 35 anos de
carreira literária.
Durante três dias, escritores, editores, pesquisadores, jornalistas e gestores
culturais de sete países estarão reunidos para debater
“Literatura e Viagem”.
A conferência de abertura da FLQ 2021 estará ao
cargo do escritor Ungulani

Língua Emakuwa terá página no Wikipédia
UM grupo constituído por 60 autores
voluntários do portal de enciclopédia
colaborativa Wikipédia será este ano
capacitado em matérias de edição e
inserção de textos em Emakuwa, uma
das línguas nacionais mais faladas no
país, sobretudo na região norte.
Os trabalhos para o lançamento
da primeira página do Wikipédia em
Emakuwa decorrerão entre Agosto e
Outubro, sendo que a primeira capacitação está prevista para os dias 1 e 2
de Setembro.
O projecto é promovido pela editora moçambicana Ethale Publishing,
em parceria com a Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade
Rovuma (UniRovuma), que prestará
apoio técnico e linguístico aos voluntários seleccionados em todo o país.
Os formandos passarão por sessões virtuais por causa da pandemia
do novo coronavírus e durante a capacitação serão incluídos conteúdos
como regras gerais sobre a escrita em
línguas bantu com especificidades do

Emakuwa.
Segundo o editor e fundador da
Ethale Publishing, Jessemusse Cacinda, neste momento os voluntários
estão agrupados num grupo virtual,
onde partilham informação e conhecimento sobre o Emakuwa.
Cacinda avança ainda que dentre
os autores voluntários seleccionados
destacam-se estudantes, professores,
enfermeiros, funcionários públicos e
activistas de organizações não-governamentais que trabalham com este
idioma nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, Zambézia e Maputo.
“O projecto visa inserir ou traduzir
textos em Emakuwa na página Wikipédia, sendo que a mesma não contém
nenhum texto em línguas moçambicanas e esta seria uma oportunidade
de expandir a uma língua nacional ao
mundo inteiro”, disse o editor.
Emakuwa é considerada a principal
língua nativa de Moçambique, sendo
falada por cerca de quatro milhões de
habitantes, a maioria do Norte do país,

segundo os dados disponibilizados pelo
Instituto Nacional de Estatística (INE).
Por seu turno, a Wikipédia é um
projecto de enciclopédia multilingue
colaborativa baseado na internet sob a
administração da Fundação Wikimedia e conta com mais de de 51 milhões
de artigos escritos de forma conjunta por diversos voluntários de todo o
mundo.
Esta é mais uma forma de valorizar
o Emakuwa, uma língua nacional que
é acima de tudo um grande património
linguístico nacional. Recentemente foi
lançada no país a primeira Constituição da República em Emakuwa, por se
considerar que a maioria da população
moçambicana não domina a língua
portuguesa, idioma oficial do país.
A iniciativa está igualmente inserida nos esforços da Ethale Publishing
de estimular o gosto e hábito da leitura e revolucionar a indústria de livros
digitais em Moçambique através da
aposta na expansão da literatura africana.

Ba Ka Khosa e o concerto
inaugural será conduzido
pelos músicos desta cidade
que nas suas composições
vão revisitar poemas de Armando Artur.
Juvenal Bucuane, Hirondina Joshua, Aurélio Furdela, Daniel da Costa, Ungulani Ba Ka Khosa estão entre
os convidados, junto com
os portugueses Nuno Júdice, Gabriela Ruivo Trindade, Julieta Monginho, João
Morales, Isabel Rio Novo,
Paulo M. Morais, Maria
João Cantinho e Luís Castro
Mendes (antigo ministro
da Cultura), os brasileiros
Nara Vidal, Luiz Ruffato,
Wanda Monteiro e Vladimir Queiroz, os angolanos
João Melo, João Fernando
André e Amélia Dalomba e
os cabo-verdianos José Luís
Hopffer Almada e Eurídice Monteiro. Também farão
parte da iniciativa os autores Francisco Muñoz Soler,

da Espanha, e Mariana Bernárdez, do México.
O edil de Quelimane,
Manuel de Araújo, fará a
inauguração oficial e de seguida Ungulani Ba Ka Khosa conduzirá a conferência
de abertura, à qual seguirá
a primeira mesa de debate,
que será composta por Hélder Muteia, Nuno Júdice,
Wanda Monteiro, Amélia
Dalomba, Vladimir Queiroz
e João Morales.
Os seis oradores reflectirão o tema “Fora do Poema
o Poeta Não Existe ”, inspirado no verso homónimo do
poeta português Luís Costa.
A vertente pedagógica
da Feira Internacional do
Livro de Quelimane estará
a cargo dos escritores para
o público infanto-juvenil
Eliane Debus, Dany Wambire e Ama Maria Castelo Branco, que conduzirão
sessões de narração e interpretação de estórias.
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AEMO lança
website
A ASSOCIAÇÃO dos Escritores Moçambicanos (AEMO)
apresentou ontem, na sua sede, em Maputo, a sua página oficial da internet, através da qual pretende estar
mais aberta à comunidade literária e ao público em geral.
O portal, que fornecerá diversas informações ligadas
ao mundo das artes e literatura, é lançado numa altura
em que a instituição pretende chegar a mais amantes das
letras, escritores, académicos e leitores de todo o mundo.
O lançamento da página oficial da AEMO acontece
no âmbito da apresentação das actividades integradas no
programa “No Gume da Palavra”, inseridas no segundo
semestre do presente ano e que, à semelhança do ano
anterior, se espera que contemple, até Novembro, palestras, debates e saraus culturais como eventos principais.
A iniciativa juntará escritores, académicos e leitores
para a partilha de ideias e conhecimentos em volta de
variados temas de interesse literário e artístico.
Estes eventos serão realizados no formato virtual devido às restrições causadas pela pandemia do novo coronavírus, que assola o país e o resto do mundo.

PREIA-MAR – À 01.34 e às 14.14
horas, com 2.69 e 2.74 metros, respectivamente

QUARTO MINGUANTE - Será amanhã, às 15:26 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“Se você não mudar a direção, terminará exatamente onde
partiu”.
- Provérbio Chinês
PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
00:20- FLASH CULTURAL
01:05- DEBATE POLITICO
02:00- MULHER (REPETIÇÃO)
03:10- CONSULTÓRIO MÉDICO
04:00- LETRAS E SONS (REPETIÇÃO)
04:57- HINO NACIONAL
05:10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO
05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
06:00- JORNAL DA MANHÃ
08:15- O NOSSO PORTUGUÊS

•

SECRETÁRIA(O):

Vilanculos
Caia
Quelimane

Ref.: RSE004
Ref.: RSE006
Ref.: RSE007

Principais Responsabilidades:
• Recepção, produção e gestão de documentos e correspondência;
• Preparar e acompanhar reuniões e redacção de actas;
• Organizar e controlar documentos e arquivos da Direcção;
• Receber e conduzir os clientes e o atendimento telefónico;
• Gerir a agenda e planear e organizar viagens.

•

Requisitos:
Nacionalidade moçambicana; Ensino Médio Geral (12ª classe); 3 anos de
experiência em funções similares; Formação na área de Secretariado ou áreas
afins; Domínio da informática na óptica do utilizador; Nível intermédio na
língua inglesa.
ASSISTENTE COMERCIAL: Maputo
Ref.: RSE015
Principais Responsabilidades:
• Atender os Clientes em assuntos relacionados com os contratos;
• Emitir ordens de reactivação e cancelamento de clientes;
• Resolver reclamações, dúvidas ou questões sobre novos serviços ou produtos
e propor a solução mais adequada;
• Encaminhar as situações mais complexas ao órgão competente;
• Preencher formulários, compilar e arquivar os contratos dos Clientes;
• Elaborar relatórios relacionados com as suas actividades.

Requisitos:
Nacionalidade moçambicana; Ensino Médio Geral (12ª classe); 3 anos de
experiência na área Comercial; Nível básico em Contabilidade ou Electricidade,
constituirá vantagem; Domínio da informática na óptica do utilizador,
nomeadamente no Excel e ferramentas online

Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de Habilitações Literárias,
Fotocópia do Bilhete de Identidade, Referências, outros documentos relevantes
para a candidatura.
Local e Prazo de Entrega das Candidaturas
As candidaturas devem ser enviadas para selec.rse@sdo-mocambique.com,
indicando no assunto, obrigatoriamente, a referência e denominação da vaga, até ao
dia 3/08/21, a partir do qual as candidaturas não serão consideradas.

Selecciona:
Ref.: RSE001

OFICIAL DE PROGRAMAS para Maputo
Reportando directamente à Administração, fornece suporte profissional na
organização e serve como ligação entre as partes interessada, supervisiona
projectos especiais e promove a imagem corporativa.
Resumo das Principais Responsabilidades:
• Trabalhará na dependência da Administração, conduzindo pesquisas sobre
questões que lhe sejam atribuídas e fornecer notas e recomendações;
• Apoiar na tomada de decisões consistentes, fornecendo informações
básicas sobre precedentes históricos e perspectivas actuais;
• Completar projectos e atribuições especiais, estabelecendo objectivos e
prioridades, promovendo a cooperação e a gestão do tempo, acompanhando
o progresso, a resolução de problemas e efectuando ajustes nos planos;
• Actualizar os seus conhecimentos profissionais participando de
oportunidades educacionais, lendo publicações profissionais, mantendo
redes pessoais, participando em organizações profissionais e reportando
tendências e outras questões de interesse para a gestão;
• Melhorar a qualidade do desempenho e dos resultados estudando,
avaliando e redimensionando processos internos;
• Zelar pela boa reputação da empresa e dos seus Órgãos de gestão,
aceitando a responsabilidade para realizar novos e diferentes, explorando
oportunidades para agregar valor às realizações do trabalho.
Requisitos:
• Nacionalidade moçambicana;
• Possuir Ensino Superior completo;
• Ter um mínimo de 5 anos de experiência acumulada em funções similares;
• Conhecimentos de informática na óptica de utilizador;
• Proficiência escrita e oral na língua inglesa.
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.
O nosso cliente, uma empresa do grupo A, encoraja a participação de
candidatos do género feminino

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas devem ser submetidas através do endereço selec.rse@sdomocambique.com, indicando no assunto, obrigatoriamente, a referência e
denominação da vaga até ao dia 3/08/21, a partir do qual as candidaturas
não serão consideradas.

BAIXA-MAR – Às 07.46 e às 20.27
horas, com 1.29 e 1.22 metros, respectivamente

FASE DA LUA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

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 ao serviço dos seus clientes.
Seleccionamos para um nosso cliente, as seguintes funções e localidades:

28/20

MARÉS

PUBLICIDADE

SELECCIONA
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08:20- CORONAVIRUS MITOS E VERDADES
09:10- TRIBUNA PARLAMENTAR

13:00 - INFORMATIVO CORONAVÍRUS
13:30- ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
14:10- CORONAVIRUS MITOS E VERDADES
14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
14:30- MINUTO DO CONSUMIDOR
15:30- RITMOS E VIDAS
16:10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA
18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA
18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18:55 - UMA HISTÓRIA PARA TI
19:00- SINAL HORARIO/ TÓPICOS DO
JORNAL DA NOITE

11:10- RÁDIO ESCOLA/ ENSINO
PRIMÁRIO

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

11:30- PARABENS A VOCÊ

19:30- JORNAL DA NOITE

12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO
JORNAL DA TARDE

20:00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

22:05- É DESPORTO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

23:20- CORONAVIRUS MITOS E VERDADES

12:30- JORNAL DA TARDE

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

21:10- ÚLTIMO TEMPO

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
05:40
05:45
06:00
08:00

08:30

09:00
09:05

09:30

10:00
10:05
11:00
11:05
12:00
12:05

13:00
14:00
15:00
15:05

HINO NACIONAL
GINÁSTICA: YOGA
BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO
TELESCOLA: ENSINO PRIMÁRIO
- CIÊNCIAS NATURAIS DA 5ª
CLASSE
DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA
DA BRUXA”
DIRECTO
TELESCOLA: ENSINO PRIMÁRIO
- CIÊNCIAS NATURAIS DA 7ª
CLASSE
DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA
DA BRUXA”
DIRECTO
NOTÍCIAS
TELESCOLA: ENSINO SECUNDÁRIO - BIOLOGIA DA 10ª
DESENHOS
CLASSE
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA
DA BRUXA” DIRECTO
A HORA DO CTP - GAZA:
“GAZA EM DESENVOLVIMENTO” DIRECTO/XAI-XAI
NOTÍCIAS
.
TUDO ÀS 10
DIRECTO – 1ª PARTE
NOTÍCIAS
TUDO ÀS 10
DIRECTO – 2ª PARTE
NOTÍCIAS
TELENOVELA: “IMPÉRIO DE
MENTIRAS”
CAPÍTULO 22/REPETIÇÃO
JORNAL DA TARDE
DIRECTO
TOP FRESH
NOTÍCIAS
TELESCOLA: ENSINO SECUNDÁRIO - QUÍMICA

DIRECTO
16:00
16:05

NOTÍCIAS
ENCONTROS DA MALTA
GRAVADO

17:00

JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAMBICANAS
DIRECTO

17:45

GINÁSTICA: YOGA

18:00

PRIMEIRA PÁGINA DIRECTO

19:00

JORNAL DE DESPORTO
DIRECTO

19:50

PUB

20:00

TELEJORNAL

21:15

JOVENS EM ACÇÃO

DIRECTO

DIRECTO/PROGRAMA Nº 13
22:30

TELENOVELA: “IMPÉRIO DE
MENTIRAS” CAPÍTULO 23/98

23:30

SAÚDE E BEM ESTAR: CÁRIE
DENTÁRIA

00:00

REPETIÇÃO

JORNAL DE DESPORTO
REPETIÇÃO

01:00

PRIMEIRA PÁGINA
REPETIÇÃO

02:00

ENCONTROS DA MALTA
REPETIÇÃO

03:00

TUDO ÀS 10

04:30

JOVENS EM ACÇÃO

REPETIÇÃO

REPETIÇÃO
06:00

HINO NACIONAL

06:05

TELENOVELA: “IMPÉRIO DE
MENTIRAS” (COMPACTO)
CAPÍTULOS 20 E 21

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19:30 , 21,
22:00 E 23:00 HORAS.
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NECROLOGIA

JOÃO AUGUSTO
MATOLA

MAURO JOÃO
DENGO

JOÃO AUGUSTO
MATOLA
FALECEU

FALECEU

FALECEU
Sua esposa Rogéria, filhos Kikas, Lara e Júnior, pai
Augusto, irmãos Pedro, Rosa, Ana, Ivone, Laura, Jesé,
Constâncio, Agostinho, Matias e demais familiares comunicam com profunda dor e consternação o desaparecimento físico do seu ente querido JOÃO AUGUSTO
MATOLA, ocorrido no dia 29/7/2021, vítima de doença,
cujo funeral se realiza hoje, sábado, dia 31/7/2021, no
Cemitério da Texlom, às 10.00 horas. Paz à sua alma.
7446

Seus pais João Dengo e Benedita Banze, esposa Solange Pene, filhos Shywe Dengo e Shelton Dengo, irmãos,
avós, tios, primos, amigos e demais familiares comunicam o desaparecimento físico do seu ente querido
MAURO JOÃO DENGO, ocorrido no dia 30/7/2021, no
HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã,
dia 1/8/2021, no Cemitério de Michafutene. Paz à sua
alma.
7444

SALOMÃO JEREMIAS
CHONE

FRANCISCO TITOSSE TEMBANE

O Conselho de Administração da Rádio Moçambique
- EP, Comités Locais do SNJ, SINTAC e trabalhadores em geral comunicam com profunda mágoa o
falecimento de JOÃO AUGUSTO MATOLA, funcionário desta Estação Emissora, vítima de doença,
cujo funeral se realiza hoje, dia 31/7/2021, às 10.00
horas, no Cemitério da Texlom. À família enlutada
apresentam as mais sentidas condolências.
7429

MARTA
ALVERINA PAULO
CASSOCERA
(30º dia)

FALECEU

FALECEU
O Ministro dos Transportes e Comunicações, Vice-Ministra, Secretário Permanente, membros do Conselho Consultivo e funcionários em geral comunicam com profunda
mágoa e consternação o falecimento do Sr. SALOMÃO
JEREMIAS CHONE, Inspector Superior Administrativo,
ex-Chefe do Departamento de Recursos Humanos do Ministério dos Transportes e Comunicações no período de
24/7/2017 a 6/2/2018, ocorrido no dia 25/7/2021 na província
de Gaza, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia
28/7/2021, no distrito de Chibuto, às 9.00 horas. À família
enlutada o Ministério dos Transportes e Comunicações
endereça as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

Seus primos Manuel Zalame Chissico, Pascoal Tembane e Filimão Tembane tomaram conhecimento do desaparecimento
físico de FRANCISCO TITOSSE TEMBANE, ocorrido no dia
29/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia
31/7/2021, na sua terra natal, Quissico-Zavala, às 15.00 horas. Neste momento de
dor e consternação endereçam à família enlutada as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma.

8280

7443

MARTA
FLORENTINA

FRANCISCO TITOSSE TEMBANE
FALECEU
Seus sobrinhos José Manuel Chissico, Arlindo Chissico, Casimiro Manuel Chissico, Ilídio Chissico, Sónia Chissico, Helena
Chissico, Sandra Chissico e Palmira Chissico lamentam com
profunda dor o desaparecimento físico do seu tio, FRANCISCO
TITOSSE TEMBANE, vítima de doença, cujo funeral se realiza na sua terra natal,
hoje, dia 31/7/2021, às 15.00 horas. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Descanse em paz.
7443

7400

LÚCIA LAISSIANE
MILISSE

30 dias passaram e a tua partida quebrou meu coração, mas nossas lembranças me confortam e nas
horas de maior dor secam minhas lágrimas. Teu
esposo Aminofro Langa, sogra, cunhados e toda
família Langa comunicam que haverá deposição de
flores hoje, dia 31/7/2021, às 8.00 horas, no Cemitério
de Michafutene. Que a tua alma descanse em paz.

MARIA GRACINDA SIMÃO
FALECEU

FALECEU
A Direcção-Geral, Conselho de Administração, Serviços Centrais e todos funcionários da Administração
Nacional de Estradas-IP comunicam com profunda
mágoa o falecimento de MARTA FLORENTINA, mãe
da Srª Anastácia Basílio Maurício, funcionária da
ANE, ocorrido no dia 27/7/2021, vítima de doença,
cujo funeral se realizou no dia 30/7/2021, no Cemitério de Michafutene. À família enlutada a ANE
apresenta as mais sentidas condolências. Paz à
sua alma.
8286

O Conselho de Administração e colaboradores do Millennium
Bim comunicam com profunda mágoa e consternação o falecimento da Srª MARIA GRACINDA SIMÃO, colaboradora deste
Banco, na Beira, ocorrido no dia 29/7/2021, vítima de doença,
cujo funeral se realiza amanhã, dia 1/8/2021, no Cemitério do Régulo Luís, às
8.00 horas, antecedido de velório às 7.30 horas. À família enlutada endereçam
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

FALECEU

PAULO ALFREDO
VILANCULOS

8314

Seus filhos Telma (Mimita), António
(Dodó,) e Ricardo (Didinho), nora Lucília, netos Edson,
Nia, Nura, Nael e Noa, irmãos Gilda, Clotilde, Floripes,
Leonor, David, Marcolino, Xanana, Hortência, Baltazar e
Marcelo comunicam com profunda dor e consternação o
falecimento de LÚCIA LAISSIANE MILISSE, ocorrido no dia
29/7/2021, na sua residência, vitima de morte súbita, cujo
funeral se realiza hoje, dia 31/7/2021, às 10.30 horas, no
Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório na capela
do HCM, às 9.30 horas. Descanse em paz.
7438

FALECEU

JOÃO MATOLA
FALECEU
É com profunda mágoa e tristeza que Adozindo Carlos Langa
e Lurdes Pondja Langa tomaram conhecimento do desaparecimento físico do seu grande amigo e afilhado JOÃO MATOLA,
ocorrido no dia 29/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia
31/7/2021, às 10.00 horas, no Cemitério da Texlom. À Rogéria, filhos Lara e Júnior,
vão as suas sentidas condolências. Paz à sua alma.
7439

FRANCISCO TITOSSE
TEMBANE

GUILHERME CONSTANÇA
JÚNIOR

FALECEU

FALECEU

FALECEU

O Conselho de Administração da ZOLAM - Gestão de Participações, Lda., e todos trabalhadores comunicam com dor e
consternação o falecimento do Sr. GUILHERME CONSTANÇA
JÚNIOR, irmão da Srª Suzete Guilherme Constança, PCA da Sociedade, ocorrido
no dia 28/7/2021, em Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia
29/7/2021. À família enlutada, sentimentos de pesar.

7442

8281

FALECEU
As família Tembane, Nhamane e Nhantumbo comunicam com
profunda dor e consternação o desaparecimento físico do seu
ente querido FRANCISCO TITOSSE TEMBANE, ocorrido no dia 29/7/2021, vítima
de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 31/7/2021, na sua terra natal, Quissico-Zavala, às 15.00 horas. Paz à sua alma.
7442

7420

NOÉ MOUZINHO
CHONGO

Seus filhos Palmira, Rosita, Titos, Rosa, Lourenço, Meraldina,
Anabela, Cláudia, Mércia, Amilton e Nádia, genros e noras comunicam com muita dor e consternação o desaparecimento
físico do seu ente querido FRANCISCO TITOSSE TEMBANE, ocorrido no dia
29/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 31/7/2021, na sua
terra natal, Quissico-Zavala, às 15.00 horas. Paz à sua alma.

FRANCISCO TITOSSE
TEMBANE

O Ministro da Economia e Finanças, Vice-Ministra,
Secretário Permanente, membros do Conselho
Consultivo e funcionários em geral comunicam com
profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr.
PAULO ALFREDO VILANCULOS, funcionário deste
Ministério afecto à Direcção Nacional de Contabilidade Pública, ocorrido no dia 29/7/2021, vítima de
doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 31/7/2021,
às 10.00 horas, no Cemitério de Lhanguene. Paz à
sua alma.

Francisco Taimo, Américo Baptista e Luís Pacule,
Técnicos de Medicina Preventiva formados no 1º Curso de Saúde Pública ministrado em Moçambique pelo ICSM, ex-ETSSA
Calouste Gulbenkian (1973/75), sentem-se profundamente consternados
pelo falecimento do seu colega, companheiro e amigo, NOÉ MOUZINHO
CHONGO, ocorrido na noite de 28/7/2021, na sua residência na cidade
de Maputo, cujo funeral se realiza hoje, dia 31/07/2021, às 11.00 horas,
no cemitério familiar na Moamba. À família enlutada apresentam os seus
mais sentidos pêsames. Paz à sua alma.
7445

MARTA BEATRIZ MOISÉS
THUMBO

ABÍLIO QUIVE

FALECEU

(6º mês de eterna saudade)

O Conselho de Administração, Direcção-Geral e funcionários do
Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), em geral comunicam
com profunda dor e consternação o falecimento da Srª MARTA BEATRIZ MOISÉS THUMBO, mãe do senhor Faustino de Jesus Jerónimo
Massolonga, funcionário deste Instituto, ocorrido no dia 29/7/2021, cujo funeral se realiza
hoje, dia 31/7/2021, às 14.00 horas, no Cemitério de Galane, Maragra, distrito da Manhiça.
À família enlutada endereçam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
7422

Sua esposa, filhos, irmãos, sobrinhos
e netos comunicam a passagem do 6º mês do desaparecimento físico do seu ente querido ABÍLIO QUIVE, que deixou um vazio enorme nos seus corações
de forma indelével. Paz à sua alma.
8304
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MANUEL SAMUEL
MAHANJANE

LUCAS ALEXANDRE
LUCAZE
FALECEU
O Secretariado do Conselho Sindical Nacional
do SINTAC, membros do Conselho Nacional,
conselhos provinciais, comités de empresas, comités sindicais
e trabalhadores em geral comunicam com profunda dor e consternação o desaparecimento físico do ex-Secretário-Geral do
SINTAC, LUCAS ALEXANDRE LUCAZE, ocorrido no dia 29/7/2021,
cujo funeral se realizou no dia 30/7/2021, no Cemitério de Lhanguene. À família enlutada o SINTAC apresenta as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.

FALECEU

8316

Sua esposa Maria José Macamo, filhos Célia, Samuel,
Octávia, Bernardirno e Márcia, netos Filipe, Emmanuel,
Shelton, Adler, Helena , Maira e demais familiares,
comunicam com profunda dor o falecimento do seu
ente querido MANUEL SAMUEL MAHANJANE, ocorrido
ontem, dia 30/07/21, vítima de doença, mais informam
que o funeral se realiza hoje, às 14 horas, no Cemitério
de Michafutene. Descanse em paz, nosso eterno guia.

FRANCISCO TITOSSE
TEMBANE

JUDITE ALFREDO
MANJATE
(6º MÊS)
Mãe, passaram-se já 6 meses desde a tua partida, a dor
ainda é muita e a saudade eterna. Sabemos que onde estás
olhas por todos nós com todo amor do mundo. Obrigado
por tudo que fizeste por nós. Teus filhos Nuno, Tânia e
Íris Chitsondzo. Descansa em paz, Rainha.
8283

PAULO ALFREDO
VILANCULOS

(Vovô Chico)
FALECEU

É com profunda mágoa que os netos Faira Sumbane, Palmira Tembane, Onésimo Chilundo, Vânia Tembane, Neila Marime, Laura Tembane,
Imelda Chilundo, Tânia Tembane, Orquídea Marime, Grey Manjate, Bela
Nhareluga, Kelven Tembane, Cheiser Mufela, Akillah dos Santos e Laura Mufela comunicam
com profunda dor o falecimento do seu avô FRANCISCO TITOSSE TEMBANE, ocorrido no
dia 29/7/2021, cujo funeral se realiza amanhã, dia 1/8/2021, às 15.00 horas, na sua terra natal
Inhambane-Quissico. Paz à sua alma.
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JACINTO ALBINO
(10 anos de eterna saudade)

FALECEU
Primo Paulo! Foi com muita tristeza que recebemos
a notícia do teu desaparecimento físico. Como vai
ser de hoje em diante? Com quem vamos conversar?
Teu padrinho com quem vai continuar caminhando?
Infelizmente a dura realidade é esta. Só nos resta
rogar a Deus que lhe conceda eterno descanso. Nós
teus primos Sheila, Dulce, Walter e Lara Mandaste,
iremos guardar em nós os momentos que vivemos
juntos. Descanse em paz.
8323

Parece que foi ontem, mas foi há 10 anos que nos deixou para
sempre alguém que tanto amamos e que não mais poderemos abraçar. Eterna
saudade de sua esposa, filha e neta.
7417

ROSÁRIO
ARTUR
MENDONÇA
FALECEU

CHADREQUE MAPOSSE MABOTA
FALECEU
O Conselho de Administração e trabalhadores da DOMUS, SA comunicam com
profundo pesar o falecimento do Sr. CHADREQUE MAPOSSE MABOTA, pai do
Sr. Xavier Mabota, ocorrido no dia 28/7/2021, cujo funeral se realiza hoje, às
10.00 horas, no Cemitério de Lhanguene. À família enlutada, apresentam as mais
sentidas condolências..

A Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, directores, delegados e funcionários em geral
comunicam com profunda mágoa e consternação
o falecimento do funcionário ROSÁRIO ARTUR
MENDONÇA, que em vida se encontrava afecto à
Delegação Provincial da AT de Tete, ocorrido no dia
28/7/2021, na cidade de Tete, cujo funeral se realiza
hoje, dia 31/7/2021, às 9.30 horas, no Cemitério
Municipal de M’Páduè. À família enlutada, as mais
sentidas condolências. Paz à sua alma.

DELFINA MUGABE
(delfinadelfina1963@gmail.com)

“Houve” pessoas detidas!
“POR que razão devemos dizer “houve” pessoas detidas e não “houveram” pessoas
detidas” na sexta-feira, em Maputo”, embora o sujeito (pessoas) esteja no plural? – indaga
o leitor E. Vilanculos, à “Da Consulta à Gramática”.
De facto, a gramática da língua portuguesa recomenda que todo o verbo deve concordar
com o sujeito da frase. Isso significa que caso o sujeito esteja no plural o respectivo verbo
também deverá ser colocado no plural, se estiver no singular o verbo terá de concordar
com este, no singular. Vejamos alguns exemplos:
- “As crianças jogam à bola”. (Sujeito no plural: as crianças); jogam (verbo jogar no
presente do indicativo, também no plural).
- “A Ana fez um desenho lindo na escola”. (Sujeito no singular: A Ana; fez (verbo
fazer, no pretérito perfeito, também no singular); “as meninas brincam com bonecas”
(sujeito no plural: “as meninas”; verbo também no plural: “brincam” e complemento
indirecto “com as bonecas”. “o doente tossiu” (sujeito no singular: “o doente”; verbo no
pretérito perfeito do singular “tossiu”.
Contudo, existem algumas excepções a esta regra. Por isso quando o verbo “haver” tiver
o sentido de existir ou ocorrer algo é considerado “impessoal”, ou seja, não tem sujeito e
deve ficar, sempre, na terceira pessoa do singular, tal como nos seguintes exemplos:
- Houve muitas dificuldades financeiras este ano, na nossa empresa, devido à
Covid-19;
- Houve voos cancelados fim-de-semana na sequência do mau tempo que se fez
sentir;
- Houve gastos financeiros acima do planificado, facto que levou a instituição à
falência;
- Havia poucos alunos na sala de aulas, por isso o professor teve de adiar a avaliação
final para a semana seguinte;
- Haverá chuva intensa ao fim do dia de hoje, temos que ir para casa um pouco mais
cedo do que o habitual.
Neste contexto, não é correcto dizer que “houveram pessoas detidas na sexta-feira em
Maputo, porque o vocábulo “pessoas” não é sujeito, mas sim um complemento directo, do
verbo “haver”, conjugado, como indica a norma, na 3ª pessoa do singular (houve). Por isso
a frase adequada é esta: “houve pessoas detidas na sexta-feira, em Maputo”, com um verbo
impessoal, o que significa, sem sujeito.
A regra refere que quando o verbo “haver” estiver acompanhado de um outro (auxiliar)
ele vai torná-lo impessoal, também, ficando os dois na terceira pessoa do singular, tal
como indicam os seguintes exemplos:
- Pode haver inundações este ano, segundo a previsão da Meteorologia;
- Pode haver alguns alunos reprovados, mas a maioria tem boas notas;
- Deve haver muitos trabalhadores descontentes nesta empresa;
- Deve haver uma saída para o seu problema, não se desespere.
Quando se trata de tempos compostos (verbo auxiliar + verbo principal), apenas
o verbo auxiliar é conjugado, tendo em conta que o principal deve ficar, sempre, no
particípio, isto é, somente o verbo “haver” sofrerá variações. Os exemplos abaixo são
elucidativos:
- Havíamos feito todo o trabalho quando o pai veio nos buscar para passear;
- As crianças haviam tomado todo o leite, de manhã;
- O João havia realizado todas avaliações, quando adoeceu;
- Os pedreiros ainda não haviam terminado a construção da casa da nossa avó
quando o tecto desabou;
- Joana, havias feito aquele relatório financeiro que te pedi antes da viagem?
Tratando-se de uma linguagem formal, é necessário que na escrita o autor do
texto preste atenção ao “contexto” em que o verbo “haver” é usado. Se for no tempo
composto, como verbo auxiliar, ele será conjugado em todas as pessoas, mas caso
seja “impessoal” tem de ser colocado, segundo a norma, somente na terceira pessoa do
singular: “houve”. Esta ponderação ajuda a minimizar as gralhas relacionadas com o uso
deste verbo.
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Portal “Catalogus” reúne
autores moçambicanos
“CATALOGUS” é o nome de um portal criado para mapear, registar, promover e difundir autores moçambicanos disponível
desde ontem, numa iniciativa dos escritores
Eduardo Quive e Mélio Tinga.
O espaço virtual pretende proporcionar
diversos dados sobre os autores de todo o
país, como biografia actualizada, bibliografia, fotografias oficiais, textos e vídeos, de
modo a permitir que os interessados tenham
acesso a uma informação completa, pormenorizada e de utilidade pública.
Segundo os organizadores, o portal Catalogus, que se foca nos autores de livros de
ficção e não-ficção, será um portfólio aberto, onde igualmente gravitam actividades
autorais, notícias e eventos à volta dos profissionais do livro.
Busca, acrescentam, ser o maior e mais
completo dossier de autores moçambicanos
e, por isso, também divulgará e promoverá
eventos e oportunidades ligadas à escrita.
Nascido em Maputo, em 1991, Eduardo
Quive é também jornalista e é director da
revista de artes e letras “Literatas”. Foi editor do semanário “Dossiers & Factos” e do
extinto “Debate”.
Escreveu crónicas para o jornal “Sol” e
foi correspondente do angolano “Cultura”.
Durante dois anos foi jornalista, produtor de
conteúdos e apresentador de televisão e é
fundador do Movimento Literário Kuphalu-

DA CONSULTA
À GRAMÁTICA

xa e da produtora de conteúdos e organizadora de eventos “Vice-Versa Ideias”.
É autor do livro “Lágrimas da Vida Sorrisos da Morte” e co-autor de “Brasil & África
– Laços Poéticos” e coordenador, com Mélio Tinga, da “Contos e Crónicas Para Ler em
Casa”.
Por seu turno, Mélio Tinga nasceu em
Maputo em 1994. É escritor e designer de
comunicação e autor da colecções de contos
“A Engenharia da Morte” e “O Voo dos Fantasmas”. É Prémio Literário INCM/Eugénio
Lisboa 2020 com o romance “Marizza” e foi
finalista do Prémio 10 de Novembro 2019
com os contos “Outro Dia a Nuvem Evapora”.
É colaborador permanente da revista
“Literatas” e membro do Movimento Literário Kuphaluxa desde 2013. É autor de
“Mapas de Confinamento” e fez parte de
“Olhos Deslumbrados – Histórias de Maputo”, antologia organizada pela Fundação
Fernando Leite Couto, “Memórias de Idai”,
da Fundza, “Idai – Marcas em verso e prosa”, da Gala-Gala Edições e “O Hambúrguer que Matou Jorge – Antologia de contos
criminais moçambicanos”, da Ethale Publishing.
É formado em Educação Visual pela
Universidade Pedagógica, co-fundador e
director executivo da Design Talk e da revista Dezaine.

Ac t iv i d a d e
Vamos recortar e colar a menina, pinte e
não esqueças de lhe dar um nome!
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Caímos às portas
de Beijing!

Ganha medalha de bronze
com ajuda de preservativo

na majestosa Arena, sem público nas bancadas, os seus gritos
de incitamento, a par com os de
outros moçambicanos.
Para chegar a esta fase da
competição, Rady afastou aos
pontos a equatoriana Érica Pachito e Magomedalieva eliminou a americana Naomi Graham, estando lançados os dados
para uma renhida disputa e,
independentemente do resultado desta noite (18:50 minutos
e Tóquio e 11:50 da manhã em
Maputo), a Arena Kukugikan já
pode ser considerada um santuário para as duas pugilistas
moçambicanas.
MUITO ESFORÇO
DE CREVE E ALÍCIA

Alcinda não resistiu à experiência da chinesa

POR ALMIRO SANTOS,
NOSSO ENVIADO
A TÓQUIO

C

OM honra e dignidade, Alcinda Panguana
não resistiu ontem à
ditadura dos mais poderosos e, apesar de se
ter batido com bravura e dedicação diante da chinesa Hong
Gu, a pugilista moçambicana,
da categoria dos 64-69 quilos,
acabou perdendo no somatório
do colectivo de juízes, que de
modo estranhamente uniforme tomaram a mesma decisão
de atribuir 10 pontos a Gu e 9 a
Alcinda em cada um de todos
os três “rounds”, por acaso até
com histórias diferentes.
Mas não será esta derrota,
com sabor demasiado amargo
para não deixar de ser contrariada, que vai retirar o que
quer que seja do mérito de Alcinda Panguana ter chegado
aos quartos-de-final nos Jogos
Olímpicos de Tóquio-2020, até
porque defrontou uma criatu-

ra cínica a jogar, num combate
em que a chinesa nunca se demonstrou e sempre se escudou
numa hipocrisia táctica.
Esta história, que para os
moçambicanos termina precocemente às portas de Beijing,
começa precisamente quando
Alcinda entra para o ringue da
Arena Kukugikan determinada
a encurralar a sua adversária,
demarcando terreno e tomando a iniciativa de atacar à meia
distância, mas sempre se chegando à frente da chinesa que,
com uma frieza irritante, conseguiu quase sempre evitar os
golpes mais vigorosos da moçambicana.
Alta e esguia, a chinesa
Hong Gu passou todos os três
minutos do primeiro “round”
movendo-se com agilidade
por toda a extensão do estrado,
mantendo Alcinda à distância
com os seus braços longos, mas
sempre atenta para a possibilidade de passar ao ataque, facto
que aconteceu algumas poucas
ocasiões, felizmente sem gran-

des consequências para a pugilista moçambicana.
O segundo “round”, mais
embrulhado e com mais contacto corporal, foi marcado por
uma ligeira autenticidade nos
gestos e na entrega da pugilista chinesa, sem a hipocrisia e o
cinismo do primeiro período.
Foi então que Alcinda se deixou apaixonar pelo combate,
tal como Gu, do que resultaram
constantes abraços e apertos de
parte a parte.
A parte final do combate
voltou com o cinismo da chinesa e, infelizmente para os
moçambicanos, com a conjugação do esforço despendido
nos dois primeiros “rounds”
e a ansiedade a escurecerem o
discernimento de Alcinda Panguana, tendo sido nessa altura
que a sua sinistra adversária
conseguiu atingir algumas vezes a moçambicana com algum
impacto. Apesar de afastada da
competição e sobretudo das
medalhas, não era para Alcinda ter-se ajoelhado no ringue,

quando no final a sua adversária foi considerada vencedora na contagem de pontos.
Até porque mais do que uma
sensação, fica a certeza de
que a pugilista moçambicana
vai fazer falta para inflamar as
meias-finais...
A VEZ E A HORA
DE RADY GRAMANE
Também a contar para os
quartos-de-final, mas para
a categoria dos 69-75 quilos,
Rady Gramane vai procurar
ampliar o muito que já conquistou com a sua presença
nesta fase da competição, defrontando a russa Zenfira Magomedalieva, uma adversária
experiente e uma discente convicta do antigo estilo soviético
baseado no rigor táctico.
Apesar de manter a sua
rotina de pouca exposição ao
mundo exterior, ontem Rady
não deixou de marcar presença
no combate da amiga e colega
Alcinda, tendo sido audíveis,

Na sua estreia nestes Jogos
Olímpicos de Tóquio-2020, o
atleta Creve Machava esteve a
escassas centésimas de segundo para se qualificar nos 400
metros barreiras, mas mesmo
assim conseguiu melhorar o seu
tempo, fixando a distância em
50.37, contra os 49.73 do alemão Constantin Preis, que conseguiu qualificar-se à tangente.
No imponente Estádio
Olímpico de Tóquio, Creve partiu da pista 6, ao lado do americano Keneth Selmon, que se
classificou em segundo lugar,
este último atrás do jamaicano
Jaheel Hyde, que percorreu a
distância em 48.61 segundos,
liderando o quarteto qualificado desta série, que integra ainda
o japonês Hiromu Yamahuchi.
A natação também actuou
em esforço no Centro Aquático
de Tóquio, com Alicia Mateus
alinhada para a quarta série de
progressão para as semifinais
dos 50 metros livres. A nadadora moçambicana quedou-se
em oitavo, numa corrida com
braçadas muito rápidas, com
o tempo de 29 segundos e 63
centésimos.

preparava-se para participar na
final de K1 em slalom, quando
alguém se apercebeu que havia
um problema na parte dianteira do kayak.

Egipto nos “quartos”
O EGIPTO assegurou o apuramento para os quartos-de-final do torneio olímpico
de andebol masculino, com
uma vitória sobre a Suécia por
27-22, dominando a selecção
nórdica do princípio ao fim do
jogo.
Os “faraós” juntam-se assim aos já virtualmente apurados Dinamarca e Suécia no
Grupo “B”.
No Ginásio Nacional de
Yoyogi, o Egipto foi sempre
melhor do que o adversário,
tendo chegado ao intervalo a
vencer por 13-9. Sempre na
frente do marcador desde o segundo minuto, quando Yehia
Elderaa inaugurou o marcador,

melhor marcador do lado do
Egipto, com seis golos, enquanto pelos suecos sobressaiu
uma vez mais Lucas Pellas, com
sete golos.

os norte-africanos não deram
hipóteses aos suecos e por várias vezes levaram a vantagem
até aos cinco pontos.
Mohammad Sanad foi o

Coreana quebra jejum
de mais de 100 anos
A SUL-COREANA An San tornou-se ontem
a primeira arqueira a conquistar três medalhas de ouro olímpicas na mesma edição dos
Jogos desde St. Louis-1904, ao vencer a final
da prova individual de tiro com arco de Tóquio-2020.
An San impôs-se na final a Elena Osipova, do Comité Olímpico da Rússia, por 6-5,
igualando o feito da norte-americana Matilda Howell há mais de 100 anos, na terceira

edição dos Jogos Olímpicos da era moderna,
em St. Louis, nos Estados Unidos. A italiana Lucilla Boari conquistou a medalha de
bronze. A arqueira sul-coreana, de 20 anos,
que na semana passada se tornou a primeira atleta a bater um recorde olímpico em
Tóquio-2020 (680 pontos nas qualificações
da prova individual), já tinha conquistado
o ouro na prova por equipas feminina e em
pares mistos.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTADE E EMPREGO
INSTITUTO NACIONAL DE EMPREGO
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Instituto Nacional de Emprego (INEP, IP) convida todas as empresas interessadas e elegíveis, colectivas ou singulares a apresentarem propostas em carta
fechada para o fornecimento de bens de acordo com o seguinte:
Tatjana Schoenmaker vai fazendo história em Tóquio

Sporting e Braga
batem-se pela Supertaça
AÍ está a discussão do primeiro troféu da temporada em Portugal, com o campeão Sporting a receber hoje, às 21:45 horas, a visita
do Sp. Braga, a equipa que venceu a Taça de Portugal da época passada.
Será também um duelo entre duas equipas que nos últimos meses se têm defrontado de forma regular e que contam com vários pontos de contacto, como por exemplo Ruben Amorim, Ricardo Esgaio ou Paulinho, treinador
e jogadores que deixaram o Minho para rumar a Alvalade.
Ainda sem jogos oficiais, o Sporting venceu três dos últimos encontros de preparação que fez, ao passo que o Sp. Braga, também
sem qualquer encontro a “sério”, não perdeu nenhum duelo de
pré-temporada, tendo um registo de três triunfos e três empates.
Olhando para os confrontos directos, note-se que o Sporting leva
três vitórias seguidas sem sofrer golos, sendo que em cinco dos
últimos sete foi a primeira formação a marcar. Por outro lado, falando em golos, apenas um dos últimos cinco duelos teve mais do
que três. Os três mais recentes, todos na época passada, são disso
exemplo: 2-0, 1-0 e 1-0.

QUANDO surgem problemas
de última hora há que usar a
imaginação, e foi o que fez um
membro da equipa de Jessica Fox. A canoísta australiana

PUBLICIDADE

Sul-africana quebra
recorde do mundo
A SUL-AFRICANA Tatjana Schoenmaker estabeleceu o
primeiro recorde mundial individual em Tóquio, ao nadar a final dos 200 metros bruços em 2.18,95 minutos,
para superar uma marca com oito anos.
Schoenmaker, que tinha sido medalha de prata nos
100 metros bruços, retirou 16 centésimos de segundo à
anterior melhor marca de sempre, que pertencia à dinamarquesa Rikke Möller Pederson, com 2.19,11 minutos,
em 1 de Agosto de 2013.
A nadadora sul-africana já tinha batido o recorde
olímpico nas eliminatórias ao nadar em 2.19,16 minutos.

Concertou o kayak com um preservativo e conquistou a medalha de bronze

Mas nada que impedisse a
sua presença na prova, pois a
embarcação foi reparada com
a ajuda... de um preservativo. A própria canoísta partilhou depois um vídeo nas
redes sociais a mostrar como
tudo aconteceu... “Aposto
que não sabiam que os preservativos podiam usar-se para
isto. Têm muita elasticidade
e são muito fortes”, explicou.
Jessica Fox acabou por garantir
a medalha de bronze, isto depois de já ter ganho o ouro na
prova de C1. Foi a sua quarta
medalha olímpica, um galardão
que dificilmente esquecerá.

N.º
Modalidade
Ordem

1

2

3

Objecto

Data e hora
Data e
Validade
limite para
hora para
Garantia
das
provisória
entrega das abertura das
propostas
propostas
propostas

Concurso
de Pequena
Dimensão

Fornecimento de
material de escritório e
consumíveis

12/8/2021
10H

12/8/2021
10H30

90 Dias

Não
Exigida

Concursos
por
Cotações

Fornecimento de
material de higiene,
conforto e limpeza

05/8/2021
10H

05/8/2021
10H30

90 Dias

Não
Exigida

Concurso
de Pequena
Dimensão

Fornecimento de
géneros alimentícios

12/8/2021
11H

05/8/2021
11H30

90 Dias

Não
Exigida

Maputo, aos 30 de Julho de 2021
A Entidade Contratante
(Ilegível)
Eis o primeiro duelo a sério da nova época portuguesa. Frente-a-frente “leões” e “bracarenses”
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J. MACHEL

Há duelo hoje
na Matola “C”

A

LIGA Desportiva de
Maputo recebe esta
tarde, no seu campo, o
Ferroviário de Maputo, no seguimento da
disputa da 13.ª jornada do Moçambola-2021.
Com uma equipa jovem e
aguerrida, a Liga segue tranquila em sétimo lugar da classificação com 16 pontos, em
contraste com um Ferroviário
que depois de tanto prometer
no arranque do Moçambola já
vai em três jogos sem ganhar e
tem um atraso de oito pontos
em relação à líder Associação
Black Bulls.
Nas três últimas rondas, os
“locomotivas” de Daúde Razaque perderam duas vezes
pelo mesmo resultado de 1-0
nas deslocações aos terrenos do
homónimo de Nampula e Matchedje de Mocuba e, de permeio, empataram em casa com
a AD Vilankulo (1-1).
Em sentido oposto, a equipa
treinada pelo antigo goleador
dos “Mambas” Dário Monteiro,
nas últimas três jornadas, ganhou uma vez (2-1) na recepção ao Matchedje de Mocuba e
empatou por duas ocasiões por
1-1 e 0-0 nas visitas que fez ao
Textáfrica de Chimoio e Costa
do Sol.
NACIR VAI PARA
ONDE FOI DESPEDIDO
A jornada de encerramento
da primeira volta do Moçambola-2021 está cheia de jogos com
motivos curiosos.

Depois do empate com o Costa do Sol, a Liga defronta esta tarde mais um “colosso”, o Ferroviário

Um desses jogos envolve a
União Desportiva do Songo e o
Matchedje de Mocuba. As duas
equipas encontram-se na vila
do Songo depois de triunfos importantes na ronda anterior e no
seguimento dos seus objectivos,
com os anfitriões a triunfar na
deslocação ao terreno da AD.
Vilankulo e os “militares” na
recepção ao Ferroviário de Maputo, ambos pelo mesmo resultado de 1-0.
No entanto, é o facto de o
técnico “militar” defrontar a
equipa da qual foi despedido
após a quinta jornada que en-

Maus resultados afastaram Artur Comboio
do comando técnico dos “canarinhos”

cerra a curiosidade deste embate. Da anterior equipa técnica
que dirigia, o antigo craque do
Matchedje de Maputo e Costa
do Sol deixou o seu ex-adjunto
Carlos Manuel “Caló”, agora seu
adversário de amanhã.
Os “militares” seguem em
13.° e antepenúltimo lugar com
sete pontos, enquanto os “hidroeléctricos” estão em quarto
lugar, com 22 pontos.
Na capital do país, o Desportivo de Maputo recebe amanhã, no campo da Afrin, a ENH,
num jogo em que os animados
“alvi-negros” vão procurar

aproveitar-se da crise de resultados que assola a equipa do
norte da província de Inhambane para somar a terceira vitória
na competição, a segunda consecutiva.
Depois de vencer pela primeira vez fora de portas em
casa do Ferroviário de Nampula e subir ao 10.° lugar com 10
pontos, o motivado Desportivo
de Maputo tem a visita da ENH,
equipa que não ganha há quase
três meses.
É que, ainda que ocupando
o sexto lugar com 17 pontos, a
formação adstrita à Empresa

Nacional de Hidrocarbonetos
(ENH) não ganha há sete jornadas e 83 dias. A sua última vitória
foi no longínquo dia 9 de Maio,
na recepção ao Ferroviário de
Lichinga, em jogo da quinta jornada. Depois seguiram-se duas
derrotas, fora e em casa, na sexta
e 12.ª jornadas, diante do Ferroviário da Beira (3-1) e UD Songo
(0-1) e, ainda, cinco empates.
Destes, dois foram pelo mesmo resultado de 0-0 na sétima
e oitava jornadas, em casa e fora
diante do Incomáti e Ferroviário
de Nampula, respectivamente.
Outros tantos empates, por 1-1,
foram ante o Matchedje de Mocuba e Ferroviário de Maputo, na
10.ª e 11.ª rondas, em casa e fora
de portas, respectivamente. Finalmente, por 2-2, os “hidroelétricos” empataram na nona jornada na visita à Liga Desportiva
de Maputo.
Nos demais jogos que fecham
a ronda, no bairro de Tchumene,
cidade da Matola, a líder ABB (30)
recebe o Incomáti, nono classificado com 13 pontos. Na capital
provincial de Manica, o “lanterna vermelha”, Textáfrica de Chimoio (7), recebe o Ferroviário da
Beira, segundo classificado com
26 pontos.
Na cidade portuária de Nacala
há um jogo envolvendo os aflitos
representantes da província de
Nampula, com o Ferroviário local
a receber o homónimo da capital,
num despique entre o 12.° e 13.°
classificados da tabela classificativa, com os mesmos 10 pontos.

A criatividade de Nilton foi anulada pela estrutura do Ferroviário de Lichinga

COSTA DO SOL, 1 - FER. LICHINGA, 1

Quando o empate
é demasiado justo
NARCISO NHACILA
AS previsões de um jogo nada
fácil para o Costa do Sol confirmaram-se e o Ferroviário de
Lichinga acabou mesmo por
pontuar na visita aos campeões
nacionais em título (1-1), na
partida que abriu ontem a disputa da 13.ª e última jornada da
primeira volta do Moçambola-2021.
A equipa de Artur Comboio
não chegou a revelar superioridade ante uns “locomotivas”
de Lichinga que provaram que
estruturalmente são compactos, fecham as linhas de passe
e procuram ter a bola para ditar
o ritmo do jogo, mas o golo de
Telinho, em cima do intervalo,
ainda fez pensar que o Costa do
Sol podia vencer as previsões.
No lance, com o seu melhor pé,
o esquerdo, o liberiano Stephen

fez um passe em diagonal para
o corredor direito a solicitar
Raymond, que recebeu e cruzou tenso para o interior da área
onde, sem deixar a bola tocar o
chão, Telinho disparou para o
1-0 com que as equipas foram
para o intervalo.
Na segunda parte, o Ferroviário de Lichinga ainda demorou voltar a pegar no jogo, mas
fê-lo com perfeição. E, na estratégia do jogo dos visitantes,
justiça seja feita à actuação do
veteraníssimo Magaba que, aos
41 anos, foi quem começava a
pressão defensiva da sua equipa
na primeira zona de construção
do Costa do Sol e dava qualidade
aos ataques. Aos 70 minutos, o
empate chegou tal como a equipa da casa marcou, com uma
bomba de Marcoa. Antes, porém, por duas ocasiões, os “canarinhos” podiam ter marcado,

MUNDIAL DE FUTEBOL FEMININO

Moçambique
já
prepara
MAUS RESULTADOS NO COSTA DO SOL
Artur Comboio demitido jogo contra Eswatini
DUROU 97 dias e nove jogos a relação entre o
Costa do Sol e o técnico Artur Comboio, ontem
demitido após empate caseiro (1-1) diante do
Ferroviário de Lichinga, em jogo da 13.ª e última
jornada da primeira volta do Moçambola-2021.
O técnico foi apresentado a 23 de Abril para
preencher o lugar deixado vago pelo português
Horácio Gonçalves, que havia chegado a acordo com a Federação Moçambicana de Futebol
(FMF) para dirigir os Mambas.
À frente dos “canarinhos”, o antigo médio
ganhou apenas duas vezes, por 2-0 e 3-1, em
casa e fora de portas, respectivamente diante do

Desportivo de Maputo e Ferroviário de Nacala, e
igual número de derrotas em casa no dérbi diante do Ferroviário de Maputo (0-1) e na deslocação ao terreno da UD Songo (1-0). A passagem
de Artur Comboio é igualmente marcada por
cinco empates, três dos quais sem golos, ante o
Matchedje de Mocuba, Textáfrica e Liga Desportiva de Maputo, os dois primeiros fora de portas.
Os restantes empates foram diante da ABB (2-2)
e Ferroviário de Lichinga.
Para o seu lugar, o Costa do Sol ainda não
anunciou o substituto, mas deve fazê-lo na próxima semana.

TORNEIO CONTINENTAL DE FUTSAL TAILÂNDIA-2021

Selecção Nacional termina em sexto lugar
SÉRGIO MACUÁCUA,
EM BANGKOK
A SELECÇÃO Nacional de Futsal
terminou a sua participação no
Torneio Continental de Bangkok,
na Tailândia, com uma derrota consentida (2-3) na manhã
de ontem diante do Tajiquistão,
sendo atirada para o sexto lugar
da tabela geral desta competição
que juntou oito selecções de três
continentes que se prepararam
para várias frentes internacionais. Contra Tajiquistão, o jogo
começou com os euro-asiáticos a
todo o gás, a pressionar de forma
asfixiante o último reduto moçambicano. Perante esse cenário,
Moçambique viu-se à nora, defendendo à zona, o que deixava
o adversário com muito tempo
para pensar com a bola controlada.
Aliás, Tajiquistão é uma
equipa de posse por excelência e
a ideia inicial dos pupilos de Farukito para contornar isso seria
explorar o contra-ataque, mas a
equipa denotava muita falta de
dinamismo e rapidez nas saídas,
com muitos jogadores pesados
e lentos, o que fazia com que as

linhas de passe se tapassem rapidamente. Aliás, atacar de forma lenta sempre beneficia quem
defende.
Mesmo assim, a equipa quando se libertou, volvidos sete/oito
minutos do apito inicial, criou
espaços e oportunidades para resolver o jogo, mas faltou sempre
a pontaria, algo sintomático na
Selecção Nacional. Amin e Vasco foram os primeiros a falhar a
baliza tajiquistanesa, num dia em
que Moçambique deu um festival
de falhanços. Quando se tinha
13.36 por jogar, Ricardo Ferreira, num lance típico, encheu o
pé para uma enorme defesa de
Firuz, pouco depois de José da
Silva (Magú) ter desperdiçado
clamorosamente o 1-0. E porque quem não marca sofre, os
tajiquistaneses não se fizeram de
rogados, com Soliev a fazer o 1-0,
numa jogada em que a defesa nacional esteve muito mal e cedeu
espaços na área. O segundo não
se fez esperar. Um pontapé de
canto pela esquerda, para longe
da “confusão”, com Sardorov a
encher o pé para o 2-0. É um golo
para ver e rever.
Depois do abalo, Moçam-

aos 59 minutos e 63, com Manucho sozinho a atirar por cima da
baliza e Telinho sobre a base do
poste, respectivamente.
Sem chama, o Costa do Sol
viu o tempo passar e o Ferroviário de Lichinga segurar um empate justo, num jogo bem dirigido e sem casos por Luís Jumisse,
assistido por Ivo Muiambo e Ussufo Marcelino.
FICHA TÉCNICA
COSTA DO SOL - Vítor
Guambe; Mambucho, Salomão
e Manucho; Nilton, Stephen,
Geraldo e Telinho (Nelson);
Raymond e Elmo.
Treinador: Artur Comboio
FER. LICHINGA - Dany;
Mexer, Bonny e Ilísio; Zambria,
Zinho, Maricoa e Dhlakama;
Nico (Vivaldo), Djei (Roldão) e
Magaba
Treinador: Antoninho Muchanga

bique não perdeu a cabeça e foi
atrás do prejuízo, mas o fantasma
de falhanços não nos deixava em
paz. Fernando e Ricardo Nhar
tentaram, mas não acertaram as
redes tajiquistanesas. A 30 segundos do fim da primeira parte,
Magú reduziu para o 2-1 e poucos instantes depois o mesmo
jogador teve tudo para empatar
mesmo antes do intervalo, mas
não foi lesto.
BOA REENTRADA
FINAL INFELIZ
A segunda parte começa com
o 2-2 a ser assinado por Mário Jr,
a passe de Ricardo Nhar na cobrança de um canto. Ainda se
tinha 19.09 minutos por jogar. A
partir daí, Moçambique acreditou mais, pressionou e encostou

o adversário no seu último terço.
Todavia, continuamos a desperdiçar golos atrás de golos,
coisa inadmissível na alta competição. Ricardo Ferreira, Idelson, Vasco, Magú e até mesmo o
guarda-redes Nelson, quando foi
lançado para jogar em linha, tiveram golos nos pés, mas falharam incompreensivelmente. O
Tajiquistão, sem fazer um grande
jogo e a correr pouco, lá chegou
ao 3-2 final, quando se tinha
9.29 por se jogar. Lançamento
de linha, no lugar de os jogadores
moçambicanos se preocuparem
com as marcações, limitaram-se a discutir um com o outro,
com Soliev, de longe, a atirar
tenso sem hipótese para André.
Mais um golo (bis de Soliev) mais

consentido do que conseguido e
Moçambique ficava desta forma
arrumado. O que se seguiu foi a
gestão do jogo em posse pelos
tajiquistaneses, que ganharam a
partida no erro do adversário.
Sexto lugar com uma vitória
e três derrotas foi tudo quanto
Moçambique conseguiu na capital tailandesa.
Lituânia (sétimo) e Kosovo
(oitavo) são as duas selecções que
ficaram abaixo de Moçambique.
FICHA TÉCNICA
Show DC Hall (Bangkok)
Comissário da FIFA: Prasert
Krutri (Tailândia)
Árbitro:
Luangsa-Ard
Chonlakan, auxiliado por Khotsenaphattra Panadda e Mucharoensap Benjapol, todos da Tailândia.
Moçambique: André; Ricardo Nhar, Oséias, Mário Jr,
Idelson. Mauro, Flávio, Vasco,
José, Fernando, Ziraldo, Nelson,
Amin, Ricardo Ferreira, Xavier e
Hugo.
Tajiquistão: Firuz; Yorov,
Rizomov, Rajabov, Soliev, Nuriddin, Nematov, Hamidov, Sharipov, Sardorov, Nekruz, Iqboli,
Kuziev e Salomov.

A SELECÇÃO Nacional feminina Sub-20 de Futebol
já prepara o jogo contra
Eswatini, referente à eliminatória de acesso ao
Mundial da categoria, a
ter lugar na Costa Rica em
2022. O jogo da primeira
“mão” está agendado para
7 de Agosto, no reino de
Eswatini, enquanto o segundo será disputado em
Maputo no dia 20 do mesmo mês.
As treinadas de Júlia
Fumo têm estado a trabalhar com todo o afinco

para garantir boa prestação neste compromisso.
Trabalhando há um mês
com 27 atletas, Fumo conta actualmente com um
conjunto de 23 jogadoras,
mas ontem terão sido dispensadas três para o estágio que começa hoje.
“A equipa tem vindo a
responder positivamente e está a corresponder
às nossas expectativas.
É verdade que a falta de
competição acabou influenciando a condição
física das atletas, mas aos

poucos procuramos ultrapassar esses obstáculos.
O nosso maior objectivo
passa por sair com um resultado satisfatório e resolver a eliminatória em
casa”, começou por dizer
Júlia Fumo.
Num passado recente,
Moçambique cruzou com
Eswatini em Maputo, num
amigável em que o anfitrião conseguiu uma vitória (2-1) e um empate (11). Ainda assim, a técnica
nacional não se envaidece
com os resultados e promete fazer muita luta.
“Como disse anteriormente, queremos lutar
para ter um bom desempenho e não nos limitar a
uma análise dos confrontos anteriores. Uma nota
positiva é que a equipa
está reforçada com 13 jogadoras das províncias e
10 da província e cidade
de Maputo. Este aumento
resulta dos torneios interprovinciais levados organizados pela Federação
Moçambicana de Futebol
com o objectivo de identificar atletas para as selecções. Notámos não só aumento quantitativo, mas
também qualitativo. Hoje
conseguimos ver a importância deste projecto”,
anotou a seleccionadora
nacional.

Irão campeão
A SELECÇÃO do Irão sagrou-se vencedora
do Torneio Continental de Futsal que decorreu de domingo até ontem em Bangkok, na
Tailândia, ao golear a equipa anfitriã por 5-1.
Os iranianos juntam este título ao de
campeão asiático. Em Bangkok, Irão foi a selecção mais consistente e que soube gerir os

momentos de declínio, como se viu contra o
Egipto (primeira fase) e diante de Uzbequistão (nas meias-finais). Uzbequistão ficou
em terceiro depois de esmagar o Egipto por
4-0.
O quinto foi Tajiquistão, sexto Moçambique, sétimo Lituânia e oitavo Kosovo.
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

Registando a história de Moçambique

LUTA CONTRA COVID-19 NA TANZANIA

Magreb e Médio Oriente
sob “quarta vaga”

PR dá exemplo na abertura
da campanha de vacinação
vem promovendo medidas
para conter a propagação do
vírus no país de 58 milhões de
pessoas.
Na quarta-feira, no lançamento da campanha de imunização, Samia Suluhu Hassan,
61 anos, recebeu uma injecção
da vacina da Johnson & Johnson, numa cerimónia transmitida em directo pela televisão
nacional, o que marcou uma
viragem fundamental na resposta do país à pandemia.
“Há pessoas que resistem à
vacinação, mas há muitas pessoas esperando pelas vacinas”,
disse.
“Sou mãe de quatro filhos,
avó, esposa e sou a Presidente e Comandante-em-Chefe
das Forças Armadas da Tanzania”, afirmou, antes de arregaçar as mangas para receber
a sua primeira dose e numa

demonstração da necessidade
da vacinação ante as suas responsabilidades como cidadã e
líder.
O país recebeu pouco mais
de um milhão de vacinas Johnson & Johnson no âmbito do
mecanismo da Covax, a iniciativa global que procura fornecer acesso equitativo a doses
para países de baixa renda.
A Tanzania registou seu
primeiro caso de Covid-19 em
Março de 2020. Em resposta, o
então Presidente John Magufuli convocou três dias de oração. Ele exortou os tanzanianos
a “continuarem orando a Deus
e não dependerem de máscaras”.
À medida que os casos aumentavam, Maguful acusou o
Ministério da Saúde de semear
o pânico ao publicar estatísticas sobre a pandemia. Oficial-

Colaboradores afegãos
realocados chegam aos EUA
UM grupo de afegãos que trabalhavam para as forças dos EUA
no Afeganistão chegou ao solo norte-americano, com as respectivas famílias, numa operação de realocação para os proteger de possíveis retaliações dos Talibãs, informaram ontem
as autoridades. “Hoje é um marco importante, pois continuamos a cumprir a nossa promessa aos milhares de afegãos que
serviram lado a lado com soldados e diplomatas americanos
no Afeganistão nos últimos 20 anos”, disse o Presidente dos
EUA, Joe Biden, em comunicado. No total, 2500 afegãos que
trabalharam para os EUA durante o conflito no Afeganistão,
incluindo intérpretes para as Forças Armadas norte-americanas, agora em fase final de retirada do terreno, solicitaram
vistos especiais de imigração.

DOMASA SYLIVESTER/AP

A

PRESIDENTE da Tanzania lançou quarta-feira a campanha
de vacinação contra a
Covid-19, revertendo
as políticas do seu antecessor John Magufuli, que negava
a existência do vírus da Covid-19.
A nação da África Oriental
tinha sido até recentemente
destaque pela atitude contrária que assumia na luta global
contra a pandemia do novo
coronavírus, resistindo a medidas como o uso de máscaras,
toques de recolher e confinamentos.
O então Presidente Magufuli foi um dos poucos líderes
que descartaram a gravidade
da pandemia.
Mas desde a sua morte, em
Março deste ano, a sua sucessora, Samia Suluhu Hassan,

A VARIANTE Delta do novo coronavírus gerou aumento de
casos em 15 países do Magreb (norte de África), Médio Oriente e Ásia, que enfrentam uma “quarta vaga” com a maioria
da população não vacinada, alertou a OMS na quinta-feira.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a variante Delta, detectada pela primeira vez na Índia, está presente
em 15 dos 21 países da região do Mediterrâneo Oriental, que
vai do Marrocos ao Paquistão. “A circulação da variante Delta
favorece um aumento nos casos de Covid-19 e mortes (pelo
vírus) em um número crescente de países na região do Mediterrâneo Oriental da OMS”, disse a agência num comunicado.

PR tanzaniana iniciou a campanha de vacinação no seu país

mente, a Tanzania teve apenas
509 casos e 21 mortes, enquan-

to os países vizinhos lutam
contra ondas sucessivas do

novo coronavírus. - (NEWS24/
ANGOLA POST)

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Órgãos de soberania anunciam fim da crise no TC
OS órgãos de soberania são-tomenses anunciaram o fim da crise no Tribunal Constitucional
(TC) devido a um diferendo sobre recontagem
dos votos das presidenciais, mas a segunda volta
ainda não tem data marcada.
O fim da crise no TC foi anunciado quinta-feira à noite após uma reunião entre os órgãos
de soberania e os cinco juízes deste tribunal que
entraram em conflito por causa da decisão sobre
um recurso interposto pelo terceiro candidato
mais votado, Delfim Neves, para a recontagem

Os magistrados tinham divulgado dois acórdãos com decisões contraditórias, que estagnaram o processo eleitoral e, segundo o Presidente
da República, Evaristo Carvalho, “abriu fissuras”
e “deixou a sociedade em suspense e uma boa
parte de especialistas perplexos”.
O encontro promovido pelo Chefe de Estado
são-tomense durou mais de três horas e concluiu
ainda que “o processo eleitoral deve continuar” e
“o país deve manter-se calmo e tranquilo” porque “a Comissão Eleitoral vai dar seguimento ao

dos votos da primeira volta das presidenciais de
18 de Julho.
Com o anunciado fim da crise, os cinco juízes
ter-se-ão reunido ontem para uma nova decisão
sobre a recontagem dos votos.
“O Tribunal Constitucional vai reunir-se,
vai produzir um novo acórdão e em função disso o processo (eleitoral) retomará a sua marcha”,
anunciou Fortunato Pires, porta-voz da reunião
realizada quinta-feira na Presidência da República santomense.

seu trabalho em concertação com o Governo”.
Entretanto, o fim da crise no TC não garante
a realização da segunda volta das eleições no dia
8 de Agosto como estava inicialmente previsto,
porque até ao momento o TC não divulgou os resultados definitivos que confirmam os candidatos admitidos à segunda volta.
Dados provisórios divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional colocam Carlos Vila Nova
(39,47% dos votos) e Posser da Costa (20,75%) na
segunda volta. - (LUSA)

Alemanha acusa Irão de
“atrasar” negociações
O CHEFE da diplomacia alemã, Heiko Maas, lamentou ontem
que o Irão esteja a “atrasar” as negociações para salvar o acordo nuclear de 2015, lembrando que o processo “não ficará
aberto eternamente”. “Observo com crescente inquietação
que o Irão está a atrasar o retomar das negociações nucleares
em Viena, enquanto se distancia cada vez mais dos elementos
essenciais do acordo”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, numa entrevista ao semanário “Der Spiegel”
ontem divulgada. “Desejamos o regresso ao JCPOA (sigla
do acordo nuclear assinado em 2015) e estamos firmemente convictos de que é do interesse de todos”, explicou Maas,
avisando que a opção de salvar o tratado “não ficará aberta
para sempre”.
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EL PAÍS
BERÇO da Primavera Árabe, que começou nas ruas em
2011 quando milhares de cidadãos derrubaram o autocrata Zine el Abidine Ben Ali,
a Tunísia tornou-se, nos dez
anos que transcorreram desde
então, a única democracia do
mundo árabe, de acordo com o
índice sobre o estado de direito
da unidade de inteligência da
revista “The Economist”. No
domingo, 25 de Julho, após um
dia de protestos em que centenas de pessoas em várias cidades exigiram a renúncia do Governo, o Presidente tunisiano,
Kaïs Saïed, anunciou em um
discurso televisionado a destituição do primeiro-ministro
Hichem Mechichi, a suspensão
por 30 dias das actividades do
Parlamento e a concentração
de praticamente todos os poderes do Estado em sua pessoa.
Enquanto muitos tunisinos
cansados da crise económica e
sanitária comemoravam a decisão nas ruas, a maior parte da
oposição, incluindo o partido
islâmico Ennahda, maioritário
no Parlamento, denunciava
um “golpe de Estado”.
A CONSTITUIÇÃO
TUNISINA AMPARA
AS MEDIDAS DO
PRESIDENTE?
Saïed invocou o artigo 80

da Constituição, que autoriza
o Presidente a adoptar “medidas excepcionais” em caso de
“perigo iminente para as instituições do país”. No entanto,
a Carta Magna condiciona essa
possibilidade a uma consulta
prévia ao chefe de Governo e
ao presidente do Parlamento,
o que não aconteceu, denuncia
quem ocupa esse cargo, Rachid
Ghannuchi, líder do Ennahda.
O professor de Direito Constitucional Iyadh Ben Achour
também afirma que “assistimos a um “golpe de Estado”,
pois não existe esse “perigo
iminente” e, além disso, “nem
a forma nem o conteúdo” do
artigo 80 foram respeitados. A
lei tunisina especifica, por sua
vez, que, para que essa norma
seja acolhida, todo o processo
deve ser supervisionado pelo
Tribunal Constitucional que,
na Tunísia, ainda não foi criado. Em 3 de Abril, o Presidente
recusou-se a assinar a lei que
deveria abrir as portas à sua
instauração, alegando que os
prazos legais não tinham sido
respeitados.
QUE PODERES SAÏED
ASSUMIU?
Praticamente todos: o executivo, o legislativo e parte do
judiciário. Durante o seu discurso, o Presidente anunciou
que governará e legislará por
decreto. Com a Assembleia de
Representantes fechada e sem

Tribunal Constitucional, esses
decretos não serão submetidos
a escrutínio algum. Também
concentrará nas suas mãos
o poder executivo: nomeará
um novo chefe de Governo e
também presidirá o Conselho
de Ministros. Saïed arrogou-se, por sua vez, a chefia do
Ministério Público, num acto
que viola um dos fundamentos
da democracia: a independência do poder judiciário.
O EXÉRCITO APOIA O
PRESIDENTE?
Sim. Na segunda-feira, o
presidente do Parlamento e
outros deputados tentaram em
vão entrar na sede da Assembleia de Representantes. Vários
militares impediram o acesso.
A instituição militar ganhou
grande popularidade durante
a Revolução de 2011, quando
a sua liderança se recusou a
atirar contra os manifestantes
que pediam a queda de Ben
Ali, uma decisão fundamental
que contribuiu para precipitar
a fuga do então Presidente do
país. O apoio das Forças Armadas - que estão sob a autoridade do chefe de Estado, de acordo com a Constituição tunisina
- é, portanto, uma fonte de legitimidade aos olhos do povo.
HOUVE OUTRAS
MEDIDAS REPRESSIVAS?
A rede de televisão do Qatar Al Jazeera denunciou na
segunda-feira que a Polícia
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Tunísia: pontos-chave de uma crise
que desafia a única democracia árabe

Tunisinos protestam à entrada do Parlamento

tunisina invadiu as suas instalações sem autorização judicial
e expulsou os seus jornalistas.
QUEM É O PRESIDENTE
DA TUNÍSIA?
Kaïs Saïed é um professor
de Direito Constitucional aposentado de 63 anos. Sem filiação a nenhum partido político,
ganhou na segunda volta as
eleições presidenciais de Outubro de 2019 com grande apoio
popular: 72,71 por cento dos
votos. Apelidado de Robocop,
pelo seu tom de voz monocórdio, baseou a sua campanha
em insultar a corrupção dos
partidos políticos, numa ideo-

logia conservadora no aspecto
moral e em promessas populistas como restabelecer a pena
de morte. Gestos como rejeitar
o financiamento público para
sua campanha renderam-lhe
uma reputação de retidão que
aumentou o seu prestígio no
seu principal nicho eleitoral: os
tunisinos desencantados com a
política que se abstiveram nas
eleições legislativas, mas votaram nas presidenciais.
QUAL É O CONTEXTO
SOCIOECONÓMICO?
A chamada Revolução de
Jasmim na Tunísia em 2011
- “Os ricos têm jasmins nos
seus jardins, esta é a Revolu-

ção do povo”, diziam muitos
tunisinos na época, deu lugar
a uma transição democrática
que decepcionou muitos cidadãos que não tiveram acesso a condições de vida dignas.
Persistem os abusos de poder,
o desemprego, a “hogra” (humilhação pelos poderosos) e
as desigualdades económicas
e regionais. Esses foram precisamente os motivos que levaram um vendedor de frutas
ambulante, Mohamed Bouazizi, de 26 anos, a imolar-se em
Dezembro de 2010, desencadeando os protestos que acabariam com a ditadura. Dez
anos depois, o desemprego en-

tre os jovens ainda está em 40,8
por cento, segundo dados oficiais. O PIB tunisino encolheu
8,8 por cento no ano passado,
principalmente devido à Covid-19.
COMO A PANDEMIA
INFLUENCIOU?
A pandemia agravou uma
das razões de fundo do descontentamento dos tunisinos:
a quebra dos serviços públicos.
Principalmente o sanitário, incapaz de fazer frente aos mais
de 573 mil casos de coronavírus
no país, segundo a Universidade Johns Hopkins. A má gestão
da Covid-19 deixou imagens
como as de um polícia agonizando sem oxigénio num passeio em frente a um hospital
ou os tumultos de 20 de Julho,
quando milhares de pessoas
correram sem hora marcada
aos centros de vacinação depois que o ministro da Saúde
anunciou que todos os maiores
de idade seriam imunizados
por ocasião da festa muçulmana de Eid al-Adha. A Tunísia é
o segundo país de África com
o maior número de mortos por
Covid-19: 19.336 óbitos (até
ontem, segundo dados da África CDC), numa população de
11,6 milhões de habitantes.
QUAL É O CONTEXTO
POLÍTICO?
Desde 2011, a Tunísia teve
dez governos diferentes. As
eleições legislativas de Ou-
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tubro de 2019 deram lugar ao
Parlamento mais fragmentado
da sua história, com mais de
30 partidos na Assembleia de
Representantes, um aspecto
que tornou impossível alcançar
acordos, com a consequente perda de prestígio da classe
política. Após a renúncia do
primeiro-ministro Elyes Fakhfakh em Julho de 2020, acusado de conflito de interesses, o
Presidente nomeou como chefe de Governo o tecnocrata Hichem Mechichi, que até então
havia sido ministro do Interior.
Saïed e o novo primeiro-ministro logo iniciaram uma disputa pelo poder que culminou
em Fevereiro com a recusa do
chefe de Estado de sancionar
uma remodelação do Governo
à qual o partido Ennahda dera
seu apoio. O Presidente nunca
escondeu insatisfação com a
limitada margem de poder que
a Carta Magna tunisina concede ao chefe de Estado, cujas
únicas competências são as relações exteriores e a chefia das
Forças Armadas. Por isso advogou publicamente por mudar a
Constituição.
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