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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.

CVM apoia vítimas
da depressão tropical Ana

Reposta transitabilidade
sobre o rio Licungo

Chefe do Estado recebe 
condolências de Portugal
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Apreendidas 20 toneladas
de pescado durante a veda

A ADMINISTRAÇÃO Nacional de Estradas 
(ANE) anunciou ontem, em comunicado, que 
está reposta a transitabilidade entre as pontes 
sobre o rio Licungo, em Manei, que garan-
tem a ligação rodoviária entre os distritos de 
Namacurra e Maganja da Costa, na província 
da Zambézia. A reposição da transitabilidade 
decorre depois dos trabalhos de emergência 
que culminaram com a montagem de uma 
estrutura provisória  sobre a cratera aberta no 
aterro intermédio, provocada pela subida do 
nível das águas no dia 25 de Janeiro.

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, recebeu 
mensagem de condolências do seu homólogo por-
tuguês, Marcelo Rebelo de Sousa, pela morte de pelo 
menos 20 pessoas e ferimento de um número supe-
rior a 190, devido à passagem da depressão tropical 
Ana, ocorrida na semana passada. O governante 
português afirma que tem estado a acompanhar 
com profunda consternação e preocupação os trági-
cos efeitos da passagem de “Ana” em Moçambique, 
que afectou províncias das zonas Centro e Norte do 
país, provocando a perda de vidas humanas e danos 
avultados em infra-estruturas.

HÉLIO FILIMONE 

O ANTIGO Ministro das Pescas, 
Victor Borges, distanciou-se 
ontem, em tribunal, de qual-
quer ligação ao projecto ou 
iniciativa que culminou com a 
criação da empresa EMATUM, 
que a par da PROINDICUS e 
MAM, recebeu ilegalmente, 
parte dos 2.2 mil milhões de 
dólares que lesaram o Estado.

Falando em sede de au-
diência de julgamento do caso 
atinente às dívidas ocultas, na 
tenda da BO, o antigo gover-
nante afirmou que não teve ne-
nhum conhecimento prévio e 
nem sequer chegou a participar 
de alguma reunião que tivesse 
como propósito a criação desta 
empresa. Aliás, não soube dizer 
em que fórum foi tomada a de-
cisão da criação da EMATUM, 
supostamente para a pesca do 
atum, incorporando aspectos 
de monitoria da defesa e segu-
rança da costa moçambicana.

O antigo ministro disse que 
tomou conhecimento da EMA-
TUM através da imprensa. Es-
clareceu ainda que foi durante 
uma reunião de concertação 
para a plenária da Assembleia 
da República que ficou a saber 
do colega e antigo ministro das 
Finanças, Manuel Chang, que o 
projecto da EMATUM era co-
mercial e integrava a compo-
nente de defesa e segurança. 

“Apenas fui contactado 
por António Carlos do Rosário, 
a pedido do Director-Geral do 
SISE, Gregório Leão, para indi-
car alguns quadros para serem 
designados ao Conselho de Ad-

ministração da EMATUM. De-
pois da chamada que recebi do 
director-geral do SISE, infor-
mando que ia ser criada a EMA-
TUM, sugeri o nome de Ivone 
Lichucha, como administra-
dora e que naquele mesmo dia 
deveria participar na escritura 
da empresa. Houve uma outra 
proposta para Silvestre Suluda 
ocupar o cargo de director de 
Operações. Quanto ao repre-
sentante da EMOPESCA, sugeri 
a Ivone Lichucha para avisar 
sem, no entanto, indicar qual-
quer nome”, explicou o decla-
rante. 

Conforme explicou, par-
ticipou de uma reunião na 
Presidência da República com 
membros das Forças de Defesa 
e Segurança, visando discutir 
formas de financiamento do 
projecto, ao que o Presidente 
Armando Guebuza recomen-
dou para que se aprofundasse 
a busca de parcerias porque o 
sistema de monitoria e protec-
ção costeira era importante. 

A busca de financiamento 
externo, conforme indicou, foi 
porque o Ministro das Finan-
ças, Manuel Chang, disse que 
dentro do orçamento e das re-
gras impostas pelo Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) não 
tinha disponibilidade para se 
pagar ou contrair dívida. Con-
tudo, no lugar de 350 milhões 
de dólares que as projecções 
iniciais indicavam, o projecto 
resultou em 2.2 mil milhões de 
dólares que o declarante não 
tem noção de como tal facto 
aconteceu. 

“Inicialmente, tive reunião 

PR NA ABERTURA DO ANO LECTIVO

Educar é um desafio

C
ERCA de 2.4 milhões de 
crianças ainda não be-
neficiam da vantagem 
de saber ler, escrever 
e contar, apesar dos 

grandes progressos que o país 
regista no domínio da educa-
ção, desde a independência 
nacional. O facto é extensivo 
a 40 por cento da população 
estimada em 30 milhões de ha-
bitantes.

Esta asserção foi feita pelo 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, na cerimónia oficial de 
abertura do ano lectivo escolar 
2022, que decorreu na Escola 
Secundária Engenheiro Filipe 
Jacinto Nyusi ontem inaugura-
da, na localidade de Chinona-
quila, posto administrativo de 
Matola-Rio, distrito de Boane, 
província de Maputo.

“Educar cada moçambi-
cano é um enorme desafio. 
Apesar dos grandes progressos 

que tivemos desde a indepen-
dência, dados mais recentes 
indicam que temos cerca de 2.4 
milhões de crianças que não 
estão a estudar e 40 por cento 
da população não pode benefi-
ciar da vantagem de saber ler, 
escrever e contar, sobretudo a 
feminina”, afirmou o Chefe do 
Estado. 

A realidade é mais com-
plicada quando se toma em 
conta que o país tem uma 
elevada taxa de crescimento 
anual da população, estimada 
em 2.8 por cento. Destacou 
que o abandono e insucesso 
escolar, em particular da ra-
pariga e alunos com neces-
sidades educativas especiais, 
para além de limitar o gozo 
dos direitos dos afectados é 
um grande desperdício do ca-
pital humano. 

Nyusi salientou que “quan-
do influenciamos para o aban-

dono escolar estamos a excluir 
alguém da sociedade. Todos 
devemos promover a educa-
ção inclusiva, prestar maior 
atenção aos alunos com neces-
sidades educativas especiais, 
com a educação da rapariga, 
e adoptar estratégias para ga-
rantir a retenção e conclusão 
dos diferentes níveis de ensino, 
principalmente o básico da 1.ª a 
9.ª classe”.

Para o PR, constitui impe-
rativo a adopção de mecanis-
mos eficazes para o combate 
de gravidezes precoces, uniões 
prematuras ou forçadas, o con-
sumo de drogas e outros males 
que afectam uma parte de ado-
lescentes e jovens, em particu-
lar as raparigas. 

“O analfabetismo e o in-
sucesso escolar agravam as 
desigualdades e a exclusão 
económica e social. Por isso, 
exortamos a todas as lideran-

ças e aos diferentes líderes co-
munitários para trabalharem 
com as famílias e  comunidades 
alertando-as para que dêem 
prioridade à escolarização de 
crianças e jovens, com desta-
que para a rapariga, para que 
juntos possamos tornar o país 
livre do analfabetismo”, subli-
nhou.

A escola baptizada com o 
nome do Presidente da Repú-
blica foi edificada com finan-
ciamento da Mozal ao custo de 
mais de 133 milhões de meti-
cais. Construída de raiz e com 
48 salas de aula para perto de 
cinco mil alunos da 8.ª a 12.ª 
classe, é a maior erguida no 
país após a independência na-
cional.

O ano lectivo que ora inicia 
conta com um efectivo escolar 
no ensino público na ordem 
dos 8.460.265 contra 8.259.121 
do ano anterior.

DÍVIDAS NÃO DECLARADAS

Antigo ministro das Pescas 
distancia-se da EMATUM

Victor Borges falando ao tribunal

com Teófilo Nhangumele e Ci-
priano Mutota onde o objectivo 
era oferecer serviços de fiscali-
zação. Nessa altura já operava o 
Centro de Comando em Terra 
que fazia o mesmo trabalho, daí 
que disse que não tínhamos in-
teresse. Depois veio a proposta 
da pesca do atum e dissemos 
que havia declínio e esta acti-
vidade não se limita apenas à 
pesca, mas também a formação 
de pessoal, infra-estruturas e 
mercado. Portanto, o projecto 
da EMATUM foi apresentado 
de um jeito e a sua implemen-
tação foi de outra forma, pois 
já não era parceria privada mas 
sim com o aval do Estado”, ex-
plicou. 

Afirmou ainda que a EMA-

TUM encomendou barcos sem 
ter consultado os técnicos do 
Ministério das Pescas, razão 
pela qual chegaram com de-
feito e com necessidade de se 
fazer adequações. Para ele, fora 
de não se ter inspeccionado no 
estaleiro de fabrico na França, 
ninguém da EMATUM apre-
sentou o projecto de constru-
ção. 

Ainda ontem, o tribu-
nal ouviu o declarante Filipe 
Januário, inspector no Instituto 
Nacional de Inspecção de Pes-
cado que confirmou ter ido a 
França ver os barcos e que de-
tectou várias inconformidades 
e sem que nalgum momento 
tivesse tido acesso ao projecto 
de construção.

ESTRADA CIRCULAR DE MAPUTO

Taxas de portagem
cobradas a partir de hoje
ENTRA hoje em vigor a co-
brança de taxas de portagem 
ao longo da Estrada Circular de 
Maputo.

A medida encontra supor-
te num despacho emitido na 
tarde de ontem pelo Tribunal 
Administrativo (TA). Antes, o 
TA havia emitido uma provi-
dência cautelar de suspensão 
da medida, após uma solicita-
ção de certas organizações da 
sociedade civil, nesse sentido.

Na manhã de ontem, os 
ministros das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídri-
cos, e da Economia e Finan-
ças submeteram um despacho 
conjunto a solicitar ao Tribunal 
Administrativo a observância 
dos procedimentos atinentes 
ao contencioso administrati-
vo, que fixa as tarifas a serem 

tando o princípio de separação 
de poderes, solicitavam fun-
damentadamente, o cumpri-
mento da regra de suspensão 
provisória automática, tendo 
em conta as graves conse-
quências que essa situação te-
ria na prossecução do interesse 
público.

Assim, o órgão de sobera-
nia deu provimento à sua so-
licitação, tendo referido que 
estão verificados os termos 
que conduzem à excepção do 
cumprimento da regra da sus-
pensão provisória automática.

Entretanto, em comunica-
do, a Rede Viária de Moçam-
bique (REVIMO), empresa a 
quem foi concessionada pelo 
Governo, por um período de 
20 anos, a exploração da via, 
indica que a partir de zero ho-
ras do dia 1 de Fevereiro inicia 

o processo  de cobrança de ta-
xas de portagem  na Estrada
Circular de Maputo. 

Ângelo Lichanga, Presi-
dente do Conselho de Admi-
nistração (PCA) da REVIMO 
explicou, recentemente, que 
o pagamento de taxas de por-
tagem visa angariar recursos
para garantir as manutenções
de rotina e regulares, bem
como a reabilitação.

A REVIMO entende, igual-
mente, que o pagamento vai 
trazer vantagens na mobili-
dade dos utentes, pois estes 
vão circular numa estrada com 
manutenção contínua o que se 
traduz na redução dos custos 
de manutenção das suas via-
turas, nos gastos com o com-
bustível e no tempo para fazer 
o trajecto para o centro da ci-
dade de Maputo. 

EM 24 HORAS

Mais de 36.678 pessoas
tomaram dose de reforço
PELO menos 21.123 pessoas tomaram on-
tem, a primeira e a segunda dose da vaci-
na contra a Covid-19 e outras 36.678 a de 
reforço, no país, num dia em que a Saúde 
comunicou a morte de três indivíduos ví-
timas desta doença.

De acordo com o comunicado do Mi-
nistério da Saúde (MISAU), com estes 
imunizados subiu para 11.192.982 o nú-
mero de indivíduos vacinados, 9.525.328 
dos quais completamente, o que corres-
ponde a 62,4 por cento dos elegíveis. 

O processo de vacinação iniciou, a es-
cala nacional, em Março de 2021 e, no dia 
21 de Janeiro foi introduzida a imuniza-
ção de reforço que, actualmente, abrange 
profissionais de saúde, idosos em lares de 

acolhimento doentes imunodepressivos e 
em terapia imunossupressora. 

O documento do MISAU explica que 
as mortes foram registadas no domingo, 
tendo perdido a vida indivíduos com idade 
entre 19 e 32 anos, dois dos quais na cidade 
de Maputo e um na província de Gaza. 

Os dados da Saúde mostram que, de 
domingo para ontem, 16 pessoas acusa-
ram positivo para o novo coronavírus em 
541 amostras testadas em todo o país, o 
que corresponde a uma taxa de positivida-
de diária de 2.9 e acumulada de 18.29 por 
cento. 

Destes casos, a cidade de Maputo con-
tribuiu com 10, Gaza com dois e os restan-
tes quatro estão distribuídos pelas provín-

cias de Tete, Sofala, Niassa e Maputo. 
No período em referência, a Saúde in-

ternou seis pacientes com complicações 
ligadas à Covid-19 e atribuiu alta hospi-
talar a oito, permanecendo 62 a receber 
cuidados nos centros de tratamento desta 
patologia e em outras unidades hospitala-
res. 

Segundo informação do MISAU, 298 
pessoas foram declaradas recuperadas da 
contaminação pelo SARS-CoV-2, sendo 
199 na província de Gaza, 51 em Sofala, 48 
em Cabo Delgado, elevando para 213.368 o 
total de curados no país.

Assim, Moçambique conta com um 
cumulativo de 223.827 positivos, 8282 ca-
sos activos e 2137 óbitos por Covid-19. 

aplicadas nas portagens desta 
rodovia, provisoriamente sus-
penso, por força da providên-
cia cautelar.

Os dois ministérios, respei-

Estrada Circular de Maputo passa a ser paga

Abre Ano Judicial
O PRESIDENTE da República, Filipe Jacinto Nyusi, dirige 
hoje, no Centro Internacional de Conferências Joaquim 
Chissano, a abertura do Ano Judicial 2022, sob o lema 
“Juntos no Combate ao Terrorismo e Crimes Conexos”. 
A anteceder a abertura da cerimónia, o Chefe do Estado 
irá inaugurar o edifício do Tribunal Judicial do Distrito 
KaTembe, construído no âmbito da iniciativa presiden-
cial “Um Distrito, Um Edifício Condigno para Tribunal”.

PR interagindo com alunos em Chinonaquila, na abertura do ano lectivo 2022
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Se tiveres uma doença crónica como HIV, hipertensão ou dia-
betes, continue 

a ir às consultas e tomar a medicação de forma regular

DEPRESSÃO TROPICAL ANA

Sobreviventes querem
sair das zonas de cheias

M
UITOS dos sobrevi-
ventes que escapa-
ram à fúria do rio Re-
vúbuè, em Tete, não 
querem voltar para a 

mesma morada e desanimam 
com a perspectiva de não ter 
outro sítio para viver.

Hoje, com o recuo das 
águas, após “Ana”, regressam 

aos escombros das casas, no 
bairro Chingodzi, mergulhado 
em lama, mas não se confor-
mam e exigem um reassenta-
mento urgente.

“Já não dá mais para voltar” 
à zona baixa do rio Revúbuè, 
disse à Lusa, Celestina Paulo, 
que sobreviveu à segunda en-
xurrada em dois anos naquele 

bairro, o subúrbio mais popu-
loso da cidade de Tete e onde 
quase todas casas ficaram sub-
mersas.

Mesmo após a enchente de 
2019, provocada pelo ciclone 
Idai, muitos moradores re-
gressaram à “zona de cheias”, 
uns porque acreditavam que as 
“novas cheias só seriam daí a 

10 ou 40 anos”, outros porque 
não tinham alternativa, senão 
correr o risco.

“Desta segunda vez, es-
capámos, porque a água che-
gou de dia”, defendeu Celesti-
na Paulo.

Se o caudal subisse à mes-
ma velocidade durante a noite, 
“todos morríamos”, porque 

poucos poderiam escapar por 
entre caminhos afunilados de 
uma área com construções de-
sordenadas.

“O bairro está construído 
num curso de água”, sublinha 
a doméstica que quer procurar 
um outro lugar para morar: “da 
próxima, não vamos escapar 
mais”.

Amusa Ussene caminha 
entre trilhos lamacentos para 
chegar à casa que desabou 
com todos os bens no inte-
rior, adquiridos depois de se 
reerguer das inundações de há 
dois anos, num quintal que não 
pensa em voltar a construir.

“Não quero continuar a 
construir naquele espaço”, 
disse à Lusa, na esperança de 
que o governo lhes providen-
cie espaço para se reerguerem 
dos traumas provocados pelas 
chuvas.

Um outro deslocado, La-
meque Raimundo, tem pavor 
de uma nova invasão das águas 
e afirma: “nunca mais quero 
voltar àquele lugar, por causa 
das cheias”.

Muitos agora acolhidos 
em tendas de rafia e pavilhões 
multiusos do Instituto Indus-
trial de Tete, onde foi improvi-
sado um centro de acolhimen-
to, querem um novo destino 
à saída do local, após a época 
chuvosa.

A DEPRESSÃO tropical Ana já fez pelo menos 20 mortos em Moçambique, seis dos quais 
em Tete, num balanço ainda por terminar.

Segundo a ferramenta de avaliação de risco de desastres Inform, Moçambique ocupa o 
nono lugar entre 191 países quanto à vulnerabilidade a perigos, exposição a riscos e falta 
de capacidade de resposta, acrescenta o UNICEF.

Vinte mortos

A DEPRESSÃO tropical Ana, 
que durante semana fin-
da atingiu Moçambique, foi 
“muito mais violenta” do 
que o ciclone Idai, em 2019, 
pelo menos no bairro Chin-
godzi, na avaliação de víti-
mas.

O “Idai” foi um dos ci-
clones mais violentos de 
sempre no Hemisfério Sul 
desde que há registos me-
teorológicos fiáveis, mas, 
localmente, aquele bairro 
foi mais fustigado desta vez, 
arrasado pela corrente dos 

rios, contam à Lusa vários 
sobreviventes.

Uma corrente do rio Re-
vúbuè, um dos que delimita 
Chingodzi, virou ao avesso 
centenas de casas e campos 
agrícolas, agora mergulha-
dos num mar de lama, onde 
Trinital Amade, camponês 
de Moatize, tenta recuperar 
o milho de uma horta por
onde parece ter passado um
rolo compressor.

“Essa água era muito 
violenta, tinha mais corren-
te do que em 2019”, descre-

ve à Lusa, no local ao qual 
regressou pela primeira vez 
após a enxurrada.

No campo agrícola, tenta 
remover lama, caniço, pos-
tes de energia e condutores 
eléctricos, uma amálgama 
arrastada após a tempestade.

A horta fica a poucos me-
tros do local em que viaturas 
de uma comitiva governa-
mental foi arrastada e não 
distante de onde foi encon-
trado o corpo do adminis-
trador do distrito de Tete, 
José Mandere.

“Ana” foi mais
violenta que Idai

NA outra margem do rio 
Revúbuè, em Nhakumbi, 
Anastácia Nicolau lembra 
que em 2019 a corrente não 
chegou a inundar a sua casa, 
construída por cima de um 
ninho de térmitas, para fi-
car mais alta.

Mas, desta vez, só con-
seguiu salvar a filha e uma 
pasta com os documentos.

“Mesmo que fosse um 
homem grande” não conse-
guiria enfrentar a corrente, 
descreve Anastácia Nicolau, 
numa alusão a pescadores 
e canoeiros que tentavam 
ajudar pessoas no curso do 
rio, bem como um militar, 
mas que não sobreviveram à 
fúria das águas.

“Aquela água veio com 
muita pressão: começou no 
rio Revúbuè, como ondas a 
estragar casas e à frente as 
pessoas a correrem, para se 
salvarem” conta.

Carolina Paulo, que tam-
bém tem lembranças cruéis 
do ciclone Idai, diz que a 
força da “Ana” foi pior do 
que se poderia imaginar.

“A água arrastou pes-
soas”, explica a emprega-
da doméstica, abrigada em 
tendas da Cruz Vermelha 
num espaço improvisado no 

Na outra margem do Revúbuè

A depressão tropical Ana cortou a ponte sobre o rio Revúbuè...

Afectados foram alojados no pavilhão do Instituto Industrial de Matundo

... e inundou campos agrícolas
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SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
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VENHA E EXPERIMENTE
A NOSSA EXCELÊNCIA, INOVAÇÃO, EFICIÊNCIA E RAPIDEZ

VENHA IMPRIMIR:

FOLHETOS
AUTOCOLANTES
DESDOBRÁVEIS
PAPEL TIMBRADO
CARTÕES DE VISITA
CARTAZES

JORNAIS
AGENDAS
RÓTULOS
CATÁLOGO
BROCHURAS
CALENDÁRIOS

REVISTAS
ROLL UPS
LIVROS
BANNER’S
FACTURAS
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pátio do Instituto Industrial 
de Tete. 

De acordo com as Na-
ções Unidas, entre 2016 e 
2021, o país enfrentou duas 

grandes secas e oito tem-
pestades tropicais, incluin-
do os grandes ciclones Idai 
e Kenneth, em 2019, que 
num período de seis sema-

nas afectaram 2,5 milhões 
de pessoas. 

A época chuvosa de 
2018-2019 foi das mais se-
veras de que há memória em 

Moçambique: 714 pessoas 
morreram, incluindo 648 
vítimas dos dois maiores ci-
clones de sempre a atingir o 
país. - (Lusa)

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA
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PUBLICIDADE

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

Jovem, neste momento, o lado maningue nice da vida
é usar máscara e proteger-se da Covid-19. Eu uso a máscara. E tu?

 “Economia para  Todos”

Qual é o papel da comunicação na eficiência da política monetária?

Há duas razões que justificam a importância da comunicação na condução da política 

monetária:

A primeira é por razões de transparência. Uma vez que as decisões de política monetária 

influenciam a sua vida e de toda a sociedade, é importante que o público seja informado e 

esclarecido sobre as decisões tomadas. 

 A segunda razão é psicológica, já que a política monetária se faz influenciando a confiança 

dos agentes económicos quanto à evolução da inflação no futuro e, por essa via, influenciando 

a procura de bens e serviços.

Por exemplo, ao confiar que o Banco de Moçambique irá manter a inflação baixa e estável, você 

poderá preferir guardar uma boa parte do seu dinheiro para gastar no futuro, porque acredita 

que terá mais ou menos o mesmo valor ou poder de compra.

Neste sentido, a comunicação é também um poderoso instrumento de política monetária, 

porque ajuda a manter a inflação baixa e estável, que é o principal objectivo da política 

monetária.

Quais são os principais meios que o Banco de Moçambique usa para 
comunicar ao público as decisões de política monetária?

Os principais meios que o Banco de Moçambique usa para comunicar as decisões de política 

monetária são:

- O comunicado de imprensa, que é publicado logo após a reunião do Comité de Política

Monetária;

- A conferência de imprensa, orientada pelo Governador do Banco de Moçambique, logo

após a publicação do comunicado de imprensa;

- O relatório de Conjuntura Económica e Perspectivas de Inflação (CEPI);

- E reuniões regulares com agentes económicos, para explicar as razões das decisões do

Comité de Política Monetária.

Os Comunicados de Imprensa e Relatórios de Conjuntura Económica e Perspectivas de 

Inflação são disponibilizados na página da internet do Banco de Moçambique, e podem ser 

consultados por toda a gente.

PAPEL DA COMUNICAÇÃO NA EFICIÊNCIA DA POLÍTICA MONETÁRIA 

DUZENTAS e cinquenta famílias do pos-
to administrativo da Matola, província de 
Maputo, receberam no fim-de-semana 
títulos de Direito de Uso e Aproveitamen-
to de Terra (DUAT).

Entre os beneficiários, destacam-se 
residentes dos bairros de Sikwama, Liber-
dade, Matola, Fomento e Malhampsene.

Segundo o Conselho Municipal da Ma-

tola, a iniciativa faz parte de um leque de 
actividades que vêm sendo desenvolvidas 
no âmbito das celebrações dos 50 anos de 
elevação da Matola à categoria de cidade, 
que terão o seu ponto máximo a 5 de Fe-
vereiro. 

Para o presente ano, a edilidade pre-
tende entregar cinco mil DUAT e três mil 
licenças.

DOIS militares de 23 e 28 
anos estão a contas com o 
Serviço Nacional de Inves-
tigação Criminal (SERNIC) 
na cidade de Maputo, desde 
sexta-feira, indiciados de 
posse ilegal de arma de fogo 
do tipo AK47 para posterior 
venda, no valor de 500 mil 
meticais. 

Almeida Manuel, um dos 
indiciados, afirma que se 
apoderou da arma em Março 
do ano passado na cerimó-
nia de encerramento da fase 
de instrução, em Munguine, 
distrito da Manhiça.

“A arma estava escon-
dida em casa desde então, 
sem o conhecimento dos 
meus pais. Só tirei agora 
que tínhamos identificado o 
cliente”, disse.

Santos Chivale, o inter-
mediário, conta que o clien-
te é seu cunhado, membro 
das forças especiais.

“Ele disse que esta-
va interessado em com-
prar a arma para usar em 
Chókwè”, disse.

Segundo Hilário Lole, 
porta-voz do SERNIC, a 
detenção dos indivíduos 
aconteceu durante as ne-
gociações para a venda da 
arma. 

Acrescentou que no pe-
ríodo em que a arma esteve 
escondida os envolvidos a 
alugavam para cometimen-
to de crimes. Assim, será 
feito um trabalho para apu-
rar quantas vezes a arma foi 
usada.

No fim-de-semana, a 

Polícia deteve três indiví-
duos, na 8.ª Esquadra da 
PRM, no bairro 1.º de Maio, 
indiciados de furto em resi-
dências.

De acordo com Carmí-
nia Leite, porta-voz da PRM 
na província de Maputo, 
trata-se de uma quadrilha 
composta por quatro indi-
víduos.

A Polícia recebeu de-
núncia de uma vítima, ten-
do sido possível recuperar 
dois computadores, uma 
TV plasma, uma coluna, um 
laptop, quatro pneus, uma 
botija e um aspirador.

Leite garantiu que estão 
em curso diligências para 
neutralizar o foragido e re-
cuperar os bens na sua pos-
se.

A 
CAPITAL do país es-
pera concluir, este 
ano, mais 45 salas de 
aula que vão bene-
ficiar cerca de 4500 

alunos, uma resposta à falta de 
espaço para novas escolas.

Destas salas, 10 estão em 
construção no distrito munici-
pal KaTembe, 20 no KaMavota 
e 15 no distrito KaMubukwana.

A cerimónia de abertura 
solene do ano lectivo escolar 
2022 na cidade de Maputo teve 
lugar na Escola Secundária de 

Inkassane, no distrito munici-
pal de KaTembe.

O secretário de Estado da 
cidade de Maputo, Vicente 
Joaquim, disse que o presen-
te  ano lectivo é marcado por 
diversas dificuldades, com 
destaque para o impacto da 
Covid-19.

 “O Governo e toda a co-
munidade devem contribuir 
para que as escolas sejam espa-
ços privilegiados e de referên-
cia no combate e prevenção da 
Covid-19”, disse.

Anotou  que o Governo está 
ciente dos desafios, por isso 
alocou fundos de apoio directo 
às escolas, cuja utilização deve 
ser racional.

Segundo alguns pais e en-
carregados de educação, o 
ano lectivo 2022  não deve ser 
marcado por paralisações das 
aulas, como aconteceu nos 
últimos dois anos, em que os 
educandos foram submetidos 
a aulas on-line, que, no  seu 
entender, não eram produti-
vas.  

Carlitos Baptista, encar-
regado de educação, apontou 
a necessidade de reforço das 
medidas de prevenção da Co-
vid-19 nas escolas.

“O ano passado foi muito 
difícil. Esperamos que este ano 
seja diferente. Que os nossos 
filhos tenham aproveitamen-
to pedagógico positivo”, disse 
Baptista.

O ano lectivo 2022 con-
ta com algumas inovações no 
currículo. A sexta classe passa 
a encerrar o ensino primário.

ANO LECTIVO 2022

Mais 45 salas de aula  
para a cidade de Maputo

Plantio de árvores na abertura solene do ano lectivo
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Detidos por posse 
de arma de fogo

Famílias recebem 
DUAT na Matola
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  022/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 31 Janeiro
de 2022

             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar 63,20 64,46     63,83

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,06 4,14      4,10
  Botswana Pula 5,40 5,50      5,45
  eSwatini Lilangueni 4,06 4,14      4,10
  Mauricias Rupia 1,45 1,48      1,47
  Zâmbia Kwacha 3,50 3,57      3,54

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 547,52 558,43    552,98
  Malawi Kwacha 78,13 79,69     78,91
  Tanzânia Shilling 27,42 27,97     27,70
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 11,76 11,99     11,88
  Canada Dolar 49,60 50,58     50,09
  China/Offshore Renminbi 9,90 10,10     10,00
  China Renminbi 9,94 10,13     10,04
  Dinamarca Coroa 9,48 9,66      9,57
  Inglaterra Libra 84,80 86,49     85,65
  Noruega Coroa 7,05 7,19      7,12
  Suécia Coroa 6,73 6,86      6,80
  Suíça Franco 67,77 69,12     68,45
  União Europeia Euro 70,50 71,90     71,20

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,5344300  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.791,83000
Venda..............  1.792,34000

Maputo,  01.02.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

0.00

-

Valor Taxa(a)

Valor

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10.25%

Prazo

FPC

16.25%4,439.02

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00
-

0.00

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-01-2022 A 31-01-2022)

- - -

-

-

--

-

0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00
- -

- - - -
- - - -

0.00
0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média

92 - 182 dias

13.29%
Data da última venda 26-jan-22 26-jan-22 8-dez-21 26-jan-22
Taxa Média Ponderada 13.28% 13.37%

13.36% 13.36%
13.40% 13.38%Taxa últimas 6 colocações 13.36% 13.38%

13.38%

19-jan-22 19-jan-22 19-jan-22 19-jan-22
13.37% 13.38% 13.40% 13.37%Taxa Média Ponderada

Data última colocação

Valor colocado Tipo A 5,947.00 2,045.00 1,488.00 9,480.00

n.a

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

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
31 de janeiro de 2022

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

Vendas por prazo 1 - 91 dias

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 142,287.98

-

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

4,941.02

13.25%

Taxa

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

Valor Títulos Comprados

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

18.60%
5.30%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 241.00 163.00 404.00

31 - 63 dias

11,090.44

24-jan-22

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192.99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

5,716.49

Taxa Média Ponderada - 13.38% 13.40% 13.38%
Data última colocação 

Total / Média

24-jan-22 24-jan-22

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

147,229.00104,206.0019,604.00
13.36%

23,419.00

Valor Títulos Vendidos 64,607.093,301.20

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.25%

+ de 7 dias

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

11-out-16

13.97%
11-out-16

17.00%
11-out-16

14.89%
11-out-16

13.30%

58,890.60

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 31 de Janeiro de 2022. 

                                              BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :31/01/2022

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

 ABC  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

 ABSA  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

 BCI  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

 BIM  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

 BNI  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

 ECOBANK  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

 FIRST CAPITAL BANK S.A.  63,19  64,45   63,19   64,45  63,19  64,45 

 FNB  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

 MZB  63,19  64,45   63,19   64,45  63,19  64,45 

 SGM  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

 UBA  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

 ÚNICO  63,20  64,45   63,20   64,45  63,20  64,45 

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA  63,20  64,46  63,20  64,46  63,20  64,46 

 TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA       63,83       63,83       63,83

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  31.01.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,20 64,46 63,83 

PUBLICIDADE

UM total de quarenta Micro, 
Pequenas e Médias Empre-
sas (MPME) vão beneficiar de 
um programa de certificação 
ISO para que sejam elegíveis 
às oportunidades proporcio-
nadas pelos grandes projectos 
em curso na província de Cabo 
Delgado.

Trata-se de uma iniciativa 
que vai ser implementada pelo 
Ministério da Indústria e Co-
mércio (MIC) a breve trecho.

A informação foi avança-
da, recentemente, na cidade 
de Pemba, pelo Ministro da 
Indústria e Comércio, Carlos 
Mesquita, tendo garantido que 
a sua instituição vai continuar 
a mobilizar recursos para a 
implementação de mais ini-
ciativas de apoio aos agentes 
económicos dos distritos afec-
tados pelos ataques terroristas.

Segundo ele, estas iniciati-
vas vão, particularmente, be-
neficiar as MPME, não apenas 

na implementação de negócios 
geradores de renda e autosus-
tento, como também na sua 
inserção nas cadeias de valor 
de gás natural.

De referir que, recente-
mente, cerca de quinhentos 
agentes económicos de mi-
cro e pequena dimensão que 
actuam no ramo de transfor-
mação, particularmente nas 
agro-indústrias alimentares 
dos distritos afectados pelo 
terrorismo na província de 
Cabo Delgado, passaram a be-
neficiar de financiamento e as-
sistência técnica para relançar 
as suas actividades.

Na ocasião, Carlos Mes-
quita apelou aos agentes eco-
nómicos a colaborarem com 
as entidades envolvidas no 
processo de financiamento 
seguindo todo roteiro de elegi-
bilidade plasmado no modelo 
conceptual do Programa de 
Relançamento do Sector Pri-

O ÍNDICE de inclusão financeira nos 
últimos três anos, no país, não registou 
avanços significativos, facto que veio a 
agravar-se com os efeitos da pandemia 
da Covid-19 que provocou uma retrac-
ção da actividade económica.

Benedita Guimino, administradora 
do Banco de Moçambique é citada numa 
das últimas publicações da instituição a 
reconhecer que o panorama actual não 
é o desejável, “mas motiva a continuar-
-se a trabalhar na implementação de
acções que concorram para a inclusão
financeira no país, principalmente para
as zonas com reduzidos níveis de acesso 
e uso dos serviços financeiros pela po-
pulação”.

“O cenário actual da distribuição 

dos pontos de acesso aos serviços finan-
ceiros no país ainda não é satisfatório, 
senão vejamos: no que diz respeito ao 
acesso demográfico, em 2020, a cidade 
de Maputo e as províncias de Maputo, 
Inhambane e Sofala foram as que re-
gistaram maior número de pontos por 
cada 100 mil adultos, com 4.168, 1.466, 
716 e 630 pontos de acesso, respectiva-
mente”, indicou. 

Acrescentou que, por outro lado, 
baixos níveis de acesso demográfico 
(por cada 100 mil adultos) observaram-
-se nas províncias da Zambézia, Niassa,
Cabo Delgado e Nampula. 

Quanto ao acesso geográfico, a pro-
víncia de Maputo apresenta os níveis 
mais elevados do país por cada 10 mil 

quilómetros quadrados, seguida da ci-
dade de Maputo, Nampula e Sofala. 

Os níveis mais baixos por cada 10 
mil quilómetros quadrados registam-se 
nas províncias de Niassa, Cabo Delgado 
e Zambézia. 

“Entretanto, é preciso entender que 
isto é um processo. A avaliação perma-
nente desses indicadores oferece-nos a 
oportunidade de  perceber onde con-
centrar esforços. Ainda assim, não é que 
tudo esteja mal, pois em termos de nível 
de cumprimento de metas estabeleci-
das da ENIF, certamente que é bastante 
encorajador”, observou.

A administradora do Banco Central 
frisou que, no que respeita a metas glo-
bais, em 2020 a percentagem de popu-

lação adulta com contas abertas junto 
das instituições de moeda eletrónica 
situou-se em 66 por cento, ou seja, 6 
pontos percentuais acima da meta da 
ENIF definida para 2022. 

No mesmo período, 98% dos dis-
tritos apresentavam pelo menos um 
ponto de acesso aos serviços financei-
ros vis- à-vis a meta definida de 100% 
para 2022. No grupo de metas globais, 
o baixo nível de realização observa-se
apenas no indicador sobre a “percen-
tagem da população adulta com acesso
físico ou electrónico aos serviços finan-
ceiros prestados por uma instituição fi-
nanceira bancária”, que se situou em 31 
por cento, ou seja, 29 pp abaixo da meta
definida de 60 por cento para 2022. 

O 
PRESIDENTE e di-
rector-geral da To-
talEnergies, Patrick 
Pouyanné reiterou 
ontem a vontade da 

sua companhia contribuir para 
o desenvolvimento sustentável
de Moçambique e permitir

um acesso à energia ao maior 
número possível de pessoas.

Patrick Pouyanné fez este 
pronunciamento por oca-
sião da inauguração, na ci-
dade de Maputo, da primeira 
estação da nova rede com a 
marca “TotalEnergies”, local-

izada na avenida 24 de Julho, 
uma cerimónia presenciada 
pelo Ministro da Energia e Re-
cursos Minerais, Max Tonela. 
A estação 24 de Julho funciona 
totalmente com base em ener-
gia solar e dispõe, entre outros, 
de loja de conveniência e faz 

com que a TotalEnergies conte, 
actualmente, com 19 estações 
que funcionam com base nesta 
energia renovável.

Muito recentemente, a To-
talEnergies reforçou a sua pre-
sença em Moçambique com a 
aquisição da rede de estações 

TotalEnergies comprometido
com desenvolvimento do país

Cerimónia de inauguração da estação da 24 de Julho, uma das 19 que funcionam a energia solar  

de serviço, da actividade de 
venda de produtos petrolíferos 
e dos activos logísticos da BP. 
A transacção envolve uma rede 
de 26 estações de serviço, um 
portefólio de clientes industriais 
e 50% do capital da SAMCOL, 
empresa de logística anterior-
mente detida conjuntamente 
pela TotalEnergies e BP, que op-
era os depósitos de combustíveis 
da Matola, Beira e Nacala. 
Estes activos vêm comple-
mentar a rede existente da 
TotalEnergies em Moçam-
bique, que já compreende 
57 estações de serviço.  
"Este acordo traduz a vontade 
da TotalEnergies de continuar 
os seus investimentos no sec-
tor energético em Moçambique 
para implementar a nossa es-
tratégia multienergias, através 
da distribuição de produtos 
petrolíferos para a mobilidade, 
do importante projecto de gás 
natural liquefeito Mozambique 
LNG e do fornecimento con-
comitante de gás doméstico, 
bem como das oportunidades 
no domínio das energias ren-
ováveis em fase de avaliação”. 
disse Patrick Pouyanné, presi-
dente e director-geral da To-
talEnergies

Acrescentou que “temos, 
assim, a ambição de con-
tribuir para o desenvolvi-
mento sustentável do país e 
permitir um acesso à energia 
ao maior número possível de 
pessoas”.

NO ÂMBITO DO CONTEÚDO LOCAL 

Quarenta pequenas empresas
elegíveis a programa de certificação

vado (PRSPIII).
De acordo com o gover-

nante, estas acções estão in-
seridas no quadro do Progra-

ma Nacional Industrializar 
Moçambique (PRONAI), uma 
iniciativa que visa fazer o apro-
veitamento do potencial eco-

nómico do país através do re-
lançamento e fortalecimento 
do desenvolvimento industrial 
sustentável e inclusivo local.

Pandemia atrasa processo
de inclusão financeira
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos da alínea d) do nº 3 do Art. 33 Conjugado com o nº 2, do 

Art. 64 Ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada de 

Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 

Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-

se que foram adjudicadas às seguintes empresas:

Concorrente do Lote 1: SWEET HOME, preço incluindo o IVA: 

1.360.944MT (mm milhão, trezentos e sessenta mil, novecentos 

e quarenta e quatro meticais);

Concorrente do Lote 2: THE NEW MILLANO GROUP pelo valor de 

1.583.712,00MT (Um milhão, quinhentos e oitenta e três mil e 

setecentos e doze meticais), respectivamente

Tete, aos 2 de Dezembro de 2021

Autoridade Competente  

PESCADO

Apreendidas vinte toneladas 
capturadas durante a veda

de rede de arrasto e malhas 
de fundo que concorrem 
para a captura do camarão de 
superfície e sua fauna acom-
panahante.

Não se trata de nenhuma 
medida de proibição, frisou.

Pela sua qualidade, esta 
prática não permite a selec-
tividade e pode comprome-
ter o ciclo de crescimento do 
camarão tendo em conta que 
ocorre a desova e há muitas 

espécies marinhas com ta-
manhos juvenis. 

O nosso interlocutor 
reafirmou que o produ-
to apreendido destina-se à 
venda em hasta pública ou 
à doação às instituições de 
assistência humanitária e 
de caridade, concretamente 
Instituto Nacional de Gestão 
e Redução do Risco de De-
sastres (INGD), Cruz Verme-
lha de Moçambique (CVM), 

estabelecimentos peniten-
ciários, creches, infantários, 
entre outros.

“Se os pescadores aca-
tassem esta medida estariam 
a contribuir para o desen-
volvimento destes recursos 
marinhos. Todavia, eles não 
estão proibidos de pescar, 
porque o produto animal é 
para benefício de todos”, 
defendeu Maphossa.

Por essa razão, as autori-

Meios apreendidos por transportar pescado capturado ilegalmente

dades permitem o uso de todas 
as artes de pesca, nomeada-
mente linhas de mão, gamboa, 
redes de malha de superfície, 
palangre, entre outros, mas 
neste período são proibidas 
apenas as redes de arrasto 
“porque arrastam tudo”.

A fonte avalia negativa-
mente os pescadores por de-
sobediência às autoridades, 
pelo que os surpreendidos 
serão responsabilizados.

Aproveitou a ocasião 
para desencorajar os trans-
portadores marítimos que, 
com recurso às suas embar-
cações, se dirigem às zonas 
do interior daquela área cos-
teira à busca de camarão de 
superfície e de peixe da fauna 
acompanhante.

A advertência estende-
-se aos camionistas e trans-
portadores semicolectivos de
passageiros que, na calada
da noite, se envolvem nestas
práticas  carregando produtos
ilegais nos armazéns e acam-
pamentos de pescadores.

“Se os transportadores 
não chegassem às zonas do 
interior, certamente que os 
pescadores poderiam desis-
tir das suas actividades neste 
período de veda porque só se 
pesca quando há garantias de 
venda”, argumentou César 
Maphossa.

O PROJECTO “Mais-Pei-
xe”, em implementação 
há cerca de cinco anos 
na zona da Praia Nova, 
na cidade da Beira, está 
a contribuir para melho-
rar a vida dos pescadores 
artesanais baseados na-
quela região pesqueira.

A avaliação foi feita 
num encontro realiza-
do há dias envolvendo 
entidades do Governo e 
consultores contratados 
pelo Banco Mundial.

O responsável da área 
de gestão pesqueira em 
Sofala, Baptista Magam-
ba, recordou que o pro-
jecto consiste na parti-
lha e gestão dos recursos 
pesqueiros ao longo do 
chamado Banco de So-
fala.

No geral, o grupo-
-alvo deixou de operar

com embarcações de 
tronco escavado passan-
do a usar as com motor 
fora de bordo, deixou 
de alugar viaturas para o 
transporte do pescado e 
passou a usar meios pró-
prios.

 Houve, também, fi-
nanciamento para a 
aquisição de vários ma-
teriais de pesca como 
barcos, motores, rede 
de pesca, boias, colman, 
congeladores, motoriza-
das, viaturas, entre ou-
tros.

Depois desta fase, 
outras acções estarão 
concentradas na conso-
lidação da sustentabili-
dade tendo em conta que 
o projecto não abrangeu
todos os pescadores ar-
tesanais.

Neste sentido, o Go-

PRAIA NOVA

Projecto “Mais-Peixe” melhora vida de pescadores

Pequenos pescadores com mais condições de trabalho 

Moto-taxistas 
sensibilizados 
a usar capacetes
e coletes  
A POLÍCIA Municipal (PM) 
da cidade da Beira está a 
desenvolver campanhas 
junto dos operadores de 
moto-táxi e singulares com 
vista a sensibilizá-los sobre 
a importância de usarem 
equipamentos de protecção 
individual, nomeadamente 
capacetes e coletes reflec-
tores.

Segundo o chefe das 
Operações da PM, Manuel 
Gimo, a acção tem como 
objectivo assegurar a pro-
tecção do próprio condu-
tor.

“Se o operador ou qual-
quer outro singular se en-
volver em algum acidente 
estando devidamente equi-
pado, o impacto será me-
nor”, recordou.

Manuel Gimo destacou 
ainda a necessidade de os 
condutores usarem os co-
letes reflectores, sobretudo 

no período nocturno.
“O colete reflector ajuda 

a ampliar a visibilidade do 
moto-taxista perante ou-
tros meios que estiverem 
a circular ao longo da via, 
evitando assim acidentes”, 
reafirmou.

O nosso entrevistado 
acrescentou que a iniciativa 
de realização desta campa-
nha é, igualmente, cons-
ciencializar o grupo sobre a 
necessidade ter documen-
tação regularizada e respei-
tar a lotação.

O chefe das Operações 
da PM reconheceu, no en-
tanto, que a culpa, em al-
guns casos, tem sido dos 
passageiros que deviam 
exigir que o condutor siga 
as normas de trânsito.

“Vale mais chegar tarde 
do que interromper uma 
vida”, aconselhou.

Segundo Gimo, tendo 

em conta o período de pan-
demia, os agentes da Polícia 
Municipal estão, igualmen-
te, a sensibilizar os ope-
radores a pautarem pelo 
uso de máscaras durante o 
exercício das suas activida-
des.

A nossa fonte revelou 
que após esta sensibilização 
aos moto-taxistas o passo 
subsequente será a fiscali-
zação do cumprimento das 
mensagens transmitidas 
pelos agentes da PM.

Entretanto, aproveitou 
a ocasião para apelar aos 
operadores a aderirem em 
massa ao processo de reno-
vação de seus documentos 
para evitar a apreensão dos 
seus meios e a aplicação de 
multas, pois normalmente 
os valores cobrados são su-
periores aos que se aplicam 
ao processo de actualiza-
ção.

Polícia Municipal sensibilizando moto-taxistas

C
ERCA de vinte tonela-
das de pescado diverso, 
entre camarão fino e 
peixe de fauna acompa-
nhante, foram apreen-

didos por ter sido capturado 
em período de veda e com o 
recurso a artes nocivas. 

A apreensão foi efectuada 
pela fiscalização marítima, 
na Beira, nos primeiros três 
meses do presente período 
de veda, que decorre desde 1 
de Novembro a 31 de Março.

O chefe do Departamen-
to de Pescas em Sofala, Cé-
sar Maphossa, adiantou que, 
num balanço preliminar, 
foram encaixados mais de 
800 mil meticais aos cofres 
do Estado como resultado da 
venda do pescado em hasta 
pública.

 Estima-se que cinco to-
neladas foram apreendidas 
na semana passada, na zona 
da Praia Nova, além de al-
guns meios de transportes, 
nomeadamente três viatu-
ras de marcas Toyota-Hia-
ce e dois “txopelas”. Cada 
indiciado deverá pagar uma 
multa que ascende aos 80 
mil meticais. 

Conforme explicou a fon-
te, a veda é uma medida de 
gestão que visa garantir a 
sustentabilidade de recursos 
pesqueiros e impedir o uso 

verno promete mobilizar 
novos doadores para dar 
continuidade às  activi-

dades de pesca de sub-
sistência, aconselhan-
do-se a conservação dos 

meios adquiridos e ges-
tão compartilhada dos 
recursos marinhos. 
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Nas cerimónias fúnebres, mantenha dois metros 
de distância das outras pessoas e use sempre a 
máscara. Evite passar a noite e refeições onde de-
correm velórios ou cerimónias fúnebres. Cuide-
-se porque o vírus está em qualquer lugar.

FELISBERTO  Arnaça, jorna-
lista do Notícias há mais de 
30 anos, é o novo delegado 
de Nampula.

O anúncio foi feito on-
tem, em Maputo, pelo Presi-
dente do Conselho de Admi-
nistração (PCA) da Sociedade 
do Notícias (SN), Júlio Man-
jate, tendo desafiado o novo 
delegado a trabalhar para 
melhorar a produção edito-
rial, mas também apostar em 
negócios para a empresa. 

Referiu ainda que alguns 
quadros da Sociedade estão 
a entrar para a reforma, daí a 

aposta na renovação para ga-
rantir que a SN prossiga com 
a sua missão de informar com 
qualidade.

“Os mais novos devem 
segurar as oportunidades que 
lhes são dadas e se entrega-
rem  ao trabalho”, disse.

Manjate instou os mais 
velhos a continuarem com 
o seu papel de educadores e
formadores para que os jo-
vens possam ganhar rapi-
damente habilidades para o
trabalho e poderem assumir
os desafios que lhes são im-
postos.

Falando na ocasião, o 
novo delegado agradeceu a 
oportunidade e prometeu 
dar continuidade ao trabalho 
realizado pelo seu antecessor 
e, dentro das suas capacidade 
e atribuições, melhorar o de-
sempenho da delegação.

Chamou atenção aos mais 
jovens para que se entreguem 
ao trabalho com humildade, 
sentido de missão e respon-
sabilidade. 

Felisberto Arnaça subs-
titui Carlos Coelho no cargo, 
que ontem foi à reforma após 
38 anos de serviço.

dos públicos ontem na aldeia 
Mpupeni pelo governador da 
província de Cabo Delgado, 
Valige Tauabo, na inaugura-
ção de três salas de aula por 
ocasião da abertura do novo 
ano lectivo de 2022.

De acordo Tauabo, para 
o presente ano lectivo foram
matriculados 527.647 alunos
em todos os subsistemas do
ensino, ou seja, mais 18.806
alunos em relação a 2021, em
que haverá 9565 professores.

De acordo com Tauabo, 
no subsistema de Alfabetiza-
ção e Educação de Adultos, 
foram matriculados para o 
presente ano lectivo 16.939 
alfabetizandos, devendo ser 
contratados 860 professores. 

A nova escola da aldeia 
Mpupeni tem três salas de 
aula, um bloco administrati-
vo e quatro casas de banho. 

Ela foi construída com fi-
nanciamento da Montepuez 
Ruby Mining, que explora ru-
bis em Namanhumbir.

Dados em nosso poder in-
dicam que um número ainda 
não especificado de escolas, 
encerradas há cerca de dois 
anos devido a ataques terro-
ristas nos distritos de Mui-
dumbe, Macomia, Quissanga 
e Palma, vai abrir no presente 
ano lectivo, segundo garan-
tias do sector de Educação e 
Desenvolvimento Humano.

Estima-se que nas suas 
incursões em Muidumbe, 
Macomia, Quissanga, Mo-
címboa da Praia e Palma os 
terroristas destruíram 104 sa-
las de aula, 46 escolas, 30 blo-
cos administrativos e cinco 
edifícios dos Serviços Distri-
tais de Educação, Juventude e 
Tecnologia.

UM jovem de aproximada-
mente 25 anos tirou a vida à 
mãe na quinta-feira, no mu-
nicípio de Chókwè, por razões 
ainda desconhecidas.

O insólito ocorreu por 
volta das 16.00 horas, quan-
do o jovem, que se acredita 
ser consumidor de estupefa-
cientes, espectou uma faca na 
mãe, que teve morte súbita.

Uma fonte familiar contou 
que a vítima teria chamado 
atenção ao agressor por cau-
sa do seu comportamento 
desviante e este, sentindo-se 
ofendido, desferiu golpes à 
mãe.

“A vítima sofreu cortes, 
mas não descobriu na hora a 
gravidade das lesões, uma vez

que o sangramento foi 

A 
RESTAURAÇÃO da 
estabilidade nos dis-
tritos de Palma e Mo-
címboa da Praia, em 
Cabo Delgado, abre 

espaço para o regresso da po-
pulação e a retoma dos projec-
tos económicos.

Esta posição foi defendi-
da pelo Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, que falava 
ontem, em Maputo, após um 
encontro, no seu gabinete de 
trabalho, com o presidente e 
director-geral da petrolífera 
francesa TotalEnergies, con-
cessionária da Área1 da Bacia 
Sedimentar do Rovuma, uma 
zona rica em hidrocarbonetos.

Segundo o Chefe do Esta-
do, quanto mais a vida voltar 
à normalidade, a população 
estará de volta. O mesmo se 
aplica aos empreendimentos, 
uma vez que não foi só o pro-
jecto da Total que ficou para-
lisado por força maior, mas 
também muitos outros, como 
as estradas que estavam em 
construção em diferentes zo-
nas.

“A questão que se colo-
ca não é se retomam hoje ou 
amanhã, porque eu havia dito 

CERCA de 11 mil pessoas afec-
tadas pela tempestade tropical 
Ana estão a receber assistência 
humanitária multiforme nos 
20 centros de acomodação 
criados para o efeito, numa al-
tura em que o número da po-
pulação vulnerável subiu para 
126.198.

A província da Zambézia 
tem a maioria dos afectados, 
58.414, seguida de Nampula 
com 26.019, Tete com 21.325, 
Manica 13.495, Sofala 7.375 e 
Niassa 335 pessoas, segundo 
o último balanço preliminar
emitido pelo Instituto Nacio-
nal de Gestão e Redução do
Risco de Desastres (INGD).

Ontem iniciam as aulas em 
todo o país, mas pelo menos 
46.777 alunos, de 249 escolas, 
não irão à escola após estas te-
rem sido destruídas pela tem-
pestade.

Este evento climático des-

truiu totalmente 5738 casas, 
parcialmente 14.729 e inun-
dou 5730 residências. Foram 
derrubadas 30 unidades sani-
tárias, 23 sistemas de abaste-
cimento de água, 144 postes 
de energia, além de 45 vias de 
acesso cortadas e 37.930 hec-
tares com culturas inundadas.

Entretanto, a Direcção 
Nacional de Gestão de Recur-
sos Hídricos (DNGRH) emitiu 
ontem um alerta sobre a pre-
visão, nas próximas 72 horas, 
da prevalência de alto volume 
de escoamento nas bacias dos 
rios Búzi, Púngoè, Zambezi e 
Maputo.

O Instituto Nacional de 
Meteorologia (INAM) prevê a 
ocorrência de chuvas mode-
radas a fortes e trovoadas em 
quase todo o país, com parti-
cular incidência nas provín-
cias do Niassa, Cabo Delgado, 
Gaza, Tete e Maputo.

O INAM informou ainda 
que o sistema meteorológico 
que se formou no dia 26 de 
Janeiro de 2022, na bacia do 
Sudoeste do Oceano Índico, 
atingiu o estágio de ciclone 
tropical baptizado com nome 
Batsirai, com ventos de 150 
quilómetros por hora e rajadas 
até 215 quilómetros por hora.

Segundo as projecções ac-
tuais, da sua trajectória mo-
ve-se com uma velocidade de 
20 quilómetros por hora, de-
vendo atingir a costa da Ilhas 
Maurícias no dia 2 de Feverei-
ro, com forte potencial para 
evoluir para ciclone tropical 
intenso.

O INAM continua a moni-
torar a evolução deste sistema 
e apela à população para que 
continue a acompanhar a in-
formação meteorológica e os 
avisos difundidos pelas autori-
dades nacionais competentes.

CABO DELGADO

Estabilidade crucial 
para o regresso
da população

População foi forçada a abandonar as suas zonas de origem

que a Total não tinha saído 
porque queria sair, mas sim 
houve um ataque físico a um 
ponto. Da mesma maneira, a 
população saiu de Palma, Mo-
címboa da Praia, Quissanga, 
entre outros, não por vontade 
própria, mas porque tinha re-
ceio dos ataques”, explicou o 
Chefe do Estado. 

De acordo com Filipe Nyu-
si, a visita do presidente e di-
rector-geral da TotalEnergies, 
Patrick Pouyanné, reveste-se 
de grande importância, uma 
vez que permite às duas partes 
avaliarem o que está a aconte-
cer. 

“Quando estive, no fim-
-de-semana, de visita a alguns

distritos da província de Cabo 
Delgado, a população pediu-
-me que quer voltar a viajar
tranquilamente para qualquer
ponto, e é isso que estamos a
fazer agora. O que eu penso é
que não nos interessa cantar a
vitória, mas o trabalho desen-
volvido no terreno é satisfató-
rio”, frisou Filipe Nyusi.

Ainda ontem, o minis-
tro dos Recursos Minerais e 
Energia e o director da Tota-
lEnergies em Moçambique 
assinaram um memorando 
de entendimento visando à 
formação de 2500 jovens no 
âmbito da exploração do gás 
natural.

Patrick Pouyanné enten-
de que a assinatura do docu-
mento traduz a vontade da sua 
empresa em continuar os seus 
investimentos no sector ener-
gético e apoiar o desenvolvi-
mento do conteúdo local em 
Moçambique, permitindo as-
sim contribuir para um cresci-
mento sustentável do país.

O memorando ontem as-
sinado contempla a formação 
de 2500 jovens em várias áreas 
de conhecimento, que poste-
riormente poderão trabalhar 
em futuros projectos da Tota-
lEnergies.

Na ocasião, Patrick Pou-
yanné enalteceu os progres-
sos alcançados pelas Forças de 
Defesa e Segurança no comba-
te aos terroristas na província 
de Cabo Delgado, o que per-
mite a restauração da estabili-
dade na zona.

Felisberto Arnaça novo
delegado em Nampula

Sociedade do Notícias em Nampula tem novo delegado, o primeiro à esquerda

Mais seis escolas abertas

Uma das escolas que entraram em funcionamento em Cabo Delgado

SEIS novas escolas construí-
das de raiz entraram ontem 
em funcionamento nos dis-

tritos de Montepuez, Mue-
da, Nangade, Metuge e Ibo, 
aumentando assim a rede 

escolar na província de Cabo 
Delgado.

Os dados foram torna-

EM 20 CENTROS DE ACOMODAÇÃO

Onze mil pessoas 
recebem assistência 

DIREITO À MANIFESTAÇÃO

Sociedade civil mete queixa
contra agentes da Polícia
O OBSERVATÓRIO das Mulheres e a ActionAid 
submeteram ontem à Procuradoria da Cidade de 
Maputo uma acção criminal contra três agentes 
da Polícia da República de Moçambique (PRM) 
e da Polícia Municipal por alegadamente terem 
inviabilizado o seu direito à manifestação.

De acordo com a activista Quitéria Guiren-
gane, da organização Observatório das Mulhe-
res, são implicados na queixa agentes devida-
mente identificados, sendo dois da PRM e uma 
da Polícia Municipal.

“Estamos a remeter esta acusação criminal 
e uma denúncia contra estes agentes porque 
entendemos que eles praticaram os crimes de 
desobediência, prisão ilegal, difamação e re-
quisição de força pública, entre outras práticas 
criminais”, explicou.

Em causa estão relacionados factos que 
ocorreram a 7 de Dezembro do ano passado, 
quando a Polícia deteve, em Maputo, 17 acti-
vistas que tentavam protagonizar uma mani-
festação no âmbito da campanha “16 dias de 

activismo pelo fim da violência contra as mu-
lheres”. A acusação não se restringe apenas aos 
três agentes, mas também ao Estado. Entendem 
as organizações queixosas que os actos foram 
praticados em exercício de funções, pelo que 
exigem uma indemnização nos termos da res-
ponsabilização do Estado.

“Os crimes foram cometidos quando es-
távamos próximo ao fecho do ano judicial e, 
porque nós não queríamos que a nossa queixa 
fosse arquivada, entendemos que era impor-
tante fazer a submissão hoje, 31 de Janeiro, para 
assegurar que este assunto esteja como priori-
dade na abertura do ano judicial 2022”, referiu 
Guirengane.

A activista Amina Abdala, líder do Movi-
mento Activista Moçambique e membro da Ac-
tionAid, acrescentou que a submissão da queixa 
serve igualmente para garantir a responsabiliza-
ção dos agentes da Polícia e evitar que voltem a 
inviabilizar actividades programadas para este 
ano. Quitéria Guirengane na Procuradoria da Cidade

Jovem mata mãe à facada
interno. Isso impossibilitou 
o socorro para uma unidade
sanitária porque se acreditava
que ela estava bem. Só que,
passado pouco tempo, não

resistiu e veio a falecer”, 
contou.

Contou que as desaven-
ças entre o jovem e a mãe, 
incluindo outros membros 
da família, eram recorrentes, 
porque aquele criava distúr-

bios no seio familiar.
Segundo o porta-voz do 

Comando Provincial da Polícia 
da República de Moçambique 
em Gaza, Carlos Macuácua, o 
jovem, que fugiu após o crime, 
já foi localizado e submetido a 
exames médicos para se ava-
liar o seu estado psicológico. 

Segundo disse, com os re-
sultados determinar-se-ão os 
passos subsequentes.
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MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

FARMÁCIA CALÊNDULA - Av.EDUARDO MONDLANE
FARMÁCIA FRANÇA - RUA DA FRANÇA CARRUPEIA
FARMÁCIA HAYAT - Av. FPLM (CONTROLO)
FARMÁCIA POPULAR - RUA DOS SEM MEDO
FARMÁCIA VINAYAK - Av.DO TRABALHO
FARMÁCIA VIRGO - Av.DO TRABALHO FAINA
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Na Execução Ordinária nº 77/2016-I, que o exequente Moza Banco, SA 
move contra o executado Farmácia Matola, E.I, foi ordenada a venda por meio 
de proposta em carta fechada, em segunda praça, do seguinte imóvel:

Verba Única

Imóvel registado na Conservatória do Registo Predial de Boane, sob o nº 519 a 
fls. 80 verso, do livro B/2 e inscrito sob o número 1457 a fls. 83 verso, do livro 
G/2 a favor de Ernesto Langa, que constitui uma hipoteca a favor do exequente 
Moza Banco, SA, inscrita sob o número 142 a fls. 41, do livro C/2, pelo valor 
mínimo de 5 221 500,00MT (cinco milhões, duzentos e vinte e um mil e 
quinhentos meticais), correspondente a metade do valor da avaliação.
As propostas devem mencionar preço superior ao da avaliação já indicado na 
verba, para o princípio de pagamento da dívida e custas judiciais.
São convidadas todas as pessoas com interesse na compra do imóvel, a 
entregarem as suas propostas no Cartório desta Secção, sito na Av. 25 de 
Setembro, Palácio da Justiça, 4º andar, nesta cidade, durante as horas normais 
de expediente, bem como ficam notificados àqueles que, nos termos do disposto 
no art. 876º/2 do Código de Processo Civil, poderiam requerer a adjudicação 
e bem assim aos titulares de qualquer direito de preferência na alienação do 
imóvel penhorado para, querendo, exercerem o seu direito no acto da venda.
No dia 7 de Fevereiro de 2022, pelas 9.00 horas, na Sala de Audiências 
desta Secção, proceder-se-á à abertura das propostas até esse momento 
apresentadas, cujo acto podem os proponentes assistir.
O imóvel poderá ser visitado no Bairro Belo Horizonte II, talhão nº 280, 
província de Maputo, ao cuidado do exequente, durante as horas normais de 
expediente.

Maputo, aos 5 de Janeiro de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal
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PUBLICIDADE

Moto-taxistas
pedem fiscalização

Arcebispo preocupado com falta 
de profissionalismo no jornalismo

CVM apoia
vítimas da “Ana”

Dom Inácio Saure

O ARCEBISPO de Nampula, Dom Iná-
cio Saure, diz estar preocupado pelo 
facto de se notar alguma falta de pro-
fissionalismo, imparcialidade e isenção 
na procura e tratamento de informação 
jornalística produzida no país e na pro-
víncia em particular. 

O prelado, que falava à imprensa 
recentemente na cidade de Nampula, 
refere que o mais preocupante é que 
quando isso acontece se cria um mal-
-estar social e dificulta a existência de
um bom relacionamento entre as pes-
soas e instituições.

“O jornalismo ou trabalho comuni-
cativo deve ser realizado com o brio e 
profissionalismo necessários para ga-
rantir que o receptor, neste caso o ci-
dadão, fique efectivamente informado 
sobre o que acontece por exemplo na 
sua província”, enfatizou.

O arcebispo chamou a atenção aos 
profissionais da comunicação social 

no país, em particular da província de 
Nampula, para que façam um bom tra-
tamento de informação antes de avan-
çarem com a divulgação.

Dom Inácio Saure sublinhou que 
fazer um jornalismo ou trabalho jor-
nalístico com brio e profissionalismo é 
dar informação verdadeira e pontual, e 
não atrasada. 

Por ouro lado, o clérigo condenou 
o mau uso das redes sociais, cujos pro-
cedimentos malignos e irresponsáveis
protagonizados pelos internautas na
actualidade em nada ajudam para a
evolução sã da sociedade moçambica-
na.

“As redes sociais viraram um pal-
co de abusos, calúnias, difamações, 
mentiras, ataques e outros males que 
uma sociedade que se diz ou quer civi-
lizada não precisa. Por isso, precisamos 
de usar correctamente as redes sociais 
para o bem de todos”, comentou. 

A 
DELEGAÇÃO pro-
vincial da Cruz Ver-
melha de Moçam-
bique (CVM) em 
Nampula diz que já 

tem disponível kit consti-
tuído por rolos de plásticos, 
lonas, enxadas, catanas, ser-
rotes e arame de ligação para 
apoiar pouco mais de mil pes-
soas da região Norte do país e 
parte da Zambézia que foram 
afectadas pela depressão tro-
pical Ana, que fustigou re-
centemente a região.

O secretário provincial 
daquela organização de ajuda 
humanitária, em Nampula, 
José Miguel disse que o pla-
no de emergência referente à 
disponibilização de apoios às 
famílias afectadas já foi feito 
após à passagem da depressão 
na região. 

José Miguel deu a infor-
mação na entrega de parte 
daquele material a idosos que 
foram vítimas da intempérie 
no distrito de Mogovolas, um 
dos que foi mais atingido pela 
tempestade em Nampula. 

A ASSOCIAÇÃO dos Volun-
tários para Organização e 
Orientação dos Moto-Taxis-
tas de Nampula (AVOTANA) 
acusa o Conselho Municipal 
de não alocar seus fiscais para 
as actividades dos operado-
res de táxi-mota em várias 
praças criadas nesta provín-
cia.

Por causa disso, susten-
ta, a sua actividade tem sido 
exercida por motociclistas 
sem requisitos para a condu-
ção nem licença para o exer-
cício da actividade.

O presidente da AVO-
TANA, Albertino José, que 
manifestou tal desconten-
tamento, explicou que so-
mente os agentes da Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM) é que se têm deslocado 
à via pública para fiscalizar os 
moto-taxistas e de certa for-
ma regular a actividade.

José lembrou que devido 
à falta de fiscalização pelo 
Conselho Municipal de Nam-
pula, um dos operadores de 
moto-táxi foi colhido mor-
talmente na avenida FPLM, 
concretamente na zona de 
coqueiros por um camião, 
porque encontrava-se mal 
estacionado na via.

“Na praça dos coqueiros 
há muitos desmandos. Se 
tivéssemos os fiscais muni-
cipais a trabalhar neste local, 
não teríamos esta situação de 
morte do taxista, embora não 
estivesse filiado à associa-
ção, porque seria interditado 
de estacionar a motorizada 
na berma da estrada”, disse 
José.

Numa outra abordagem, 
a nossa fonte disse ser impe-
rioso que haja coordenação 
entre a Polícia de Trânsito 
e  fiscais do Conselho Mu-

nicipal para realizarem ac-
ções de forma constante aos 
operadores de moto-táxi que 
exercem  a  actividade na 
praça dos coqueiros.

“Já remetemos vários pe-
didos ao Conselho Municipal 
da Cidade de Nampula para 
destacar uma equipa de fis-
cais à via pública, mas nunca 
aceitou o nosso pedido”, la-
mentou José. 

Contudo, segundo re-
velou a fonte, da parceria 
firmada entre associação e 
município, existe uma taxa 
mensal que é canalizada aos 
cofres do Conselho Munici-
pal da Cidade de Nampula.

A nossa Reportagem con-
tactou sem sucesso o director 
de Comunicação e Imagem 
no Conselho Municipal, Nel-
son Carvalho, para se pro-
nunciar à volta da contesta-
ção da associação.

“Este apoio constitui o 
arranque da resposta da Cruz 
Vermelha de Moçambique 
à situação calamitosa cria-
da pela recente passagem de 
‘Ana’, que deixou um rasto de 
morte e destruição, afectan-
do muitas famílias que neste 
momento se encontram ao 
relento”, explicou. 

Porém, a fonte disse que 
os apoios serão feitos de acor-
do com as especificidades da 
situação dos agregados fa-
miliares identificados, para 
que o processo decorra sem 
sobressaltos e beneficie real-
mente às pessoas vulneráveis 
que sofreram com os efeitos 
da depressão.

Por outro lado, a dele-
gação da CVM está a sensi-
bilizar a população que vive 
em zonas propensas a inun-
dações sobre a necessidade 
de abandonarem, principal-
mente nesta época em que 
correm intempéries naturais 
que provocam deslizamento 
de terras. 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL 
UNIDADE DE GESTÃO DO PROJECTO - UGP

Project ID Nº P163989

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

- SELECÇÃO DE FIRMAS -

Referência Nº –  MZ-MAEFP-264465-CS-CQS-COMP 2

CONTRATAÇÃO DA AGÊNCIA DE RECURSOS 
HUMANOS PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO 

MUNICIPAL

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Administração
Estatal e Função Pública (MAEFP) com o apoio financeiro do Banco Mundial,
encontra se na fase final de preparação do Projecto de Desenvolvimento Ur-
bano e Descentralização (PDUL) que irá beneficiar 22 Municípios das Provín-
cias de Niassa, Zambézia, Sofala e Gaza. O Objectivo de Desenvolvimento do
Projecto é “Melhorar a prestação de serviços e a capacidade institucional de

descentralização nos municípios seleccionados.

2. Os serviços de consultoria (“os Serviços”) visam fornecer os serviços de con-
sultoria para a contratação e alocação de 60 técnicos distribuídas pelas se-
guintes áreas de: técnicos de Finanças Públicas e Recursos Humanos;  técni-
cos em Tributação e técnicos em Tecnologias de Informação e Comunicação
para trabalhar em 22 (vinte e dois) municípios beneficiários do PDUL com
objectivo de  melhorar os resultados nas áreas comuns da gestão municipal.

3. Os Termos de Referência (TOR’s) detalhados para os serviços podem ser en-
contrados no website https://www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos ou po-
dem ser solicitados pelo e-mail fornecido no endereço abaixo indicado.

4. O MAEFP - PDUL / UGP convida empresas de consultorias elegíveis (“Consul-
tores”) especializados nos processos de Recrutamento de Recursos Humanos
a manifestarem o seu interesse na prestação dos Serviços. Os consultores in-
teressados devem fornecer informações que demonstrem que possuem as
qualificações exigidas e a experiência relevante para executar os Serviços. Os
critérios para a pré-selecção serão: (i) Experiência Geral de Recrutamento de
Recursos Humanos e (ii) Experiência Específica na Gestão de Recursos Hu-
manos. Os especialistas principais não serão avaliados na fase de pré-se-
lecção.

5. Atenção especial aos Consultores interessados para a Secção III, parágrafos
3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do
Banco Mundial de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de
2018, estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.

6. Os consultores podem associar-se a outras firmas para melhorar suas qual-
ificações, na forma de um consórcio ou sub-consultoria, mas devem indicar
claramente se a associação é na forma de joint venture e / ou sub-consultoria.
No caso de uma joint venture, todos os sócios da joint venture serão solidaria-
mente responsáveis pela totalidade do contrato, se seleccionados.

7. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção Baseado
nas Qualificações do Consultor (CQS) estabelecido no Regulamento de Aqui-
sições do Banco Mundial.

8. Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de
expediente das 9.00h às 15.00h, hora de Moçambique. Os TdR e outros doc-
umentos relevantes do projecto podem ser encontrados no website https://
www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos.

9. As manifestações de interesse em Inglês, deverão ser submetidas no endereço
abaixo até 11 de Fevereiro de 2022, pelas 15.00 H.

Ministério da Administração Estatal e Função Pública
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local
Unidade de Gestão de Projecto – Procurement
Rua Nr. 1301, Porta Nr. 61, Bairro da Sommerschield
EDIFÍCIO -  CoWorks LAB 02 
https://coworklab.net/cowork/cowork-lab-2/?lang=en 
Email: procurement@pdul.gov.mz 
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A 
RENAMO começou, 
oficialmente, a pre-
paração da sua parti-
cipação nas eleições 
autárquicas e gerais 

que se realizam, respectiva-
mente, em 2023 e 2024 no 
país.

Para o efeito, a Comissão 
Política Nacional do partido 
aprovou, na sua 22.ª sessão 
ordinária, realizada semana 
passada, o plano de activi-
dades que, dentre vários as-
pectos, destaca a interacção 
com os eleitores em todas as 
províncias durante o presente 
ano.

Segundo o porta-voz do 
partido, José Manteigas, a Co-
missão Política Nacional vai-

-se desdobrar por todo o país
para dinamizar as populações
sobre a participação nas elei-
ções que se avizinham.

“A preparação das eleições 
autárquicas de 2023 e gerais 
de 2024 começou há algum 
tempo, mas fizemos o lan-
çamento oficial em sede da 
Comissão Política Nacional”, 
referiu Manteigas, acrescen-
tando que o órgão fez, igual-
mente, o lançamento do ano 
político da Renamo.

Ainda sobre as eleições, o 
órgão criou um grupo que vai 
aprimorar o manifesto a ser 
apresentado na campanha 
eleitoral, assim como o pro-
grama de governação em caso 
de vitória.

Ainda na sessão do órgão 
máximo do partido, os mem-
bros apreciaram o relatório 
das actividades realizadas 
pelo presidente da Renamo, 
Ossufo Momade, do secretá-
rio-geral e do presidente do 
conselho jurisdicional. 

Das acções realizadas por 
Ossufo Momade, destaque 
para as visitas efectuadas a 
todas as províncias, onde in-
teragiu com os cidadãos, co-
municações à nação e acom-
panhamento das acções dos 
deputados na Assembleia da 
República.

Realça-se ainda o Desar-
mamento, Desmobilização e 
Reintegração (DDR) dos ho-
mens residuais da Renamo, 

que se encontra acima dos 73 
por cento.

No mesmo desenvolvi-
mento, José Manteigas avan-
çou que na sessão foram 
analisadas actividades desen-
volvidas pelos presidentes dos 
municípios sob gestão da Re-
namo. 

Das acções arroladas, a co-
missão política fez apreciação 
positiva, sustentando-se nas 
mudanças registadas nos mu-
nicípios, como a construção 
de infra-estruturas, resolução 
de problemas de ordenamen-
to territorial, saneamento do 
meio e disponibilização de 
mais água, actos que contri-
buem para o bem-estar dos 
municípios.

Renamo inicia preparação 
das próximas eleições

Lançada participação da Renamo nas eleições de 2023 e 2024

A MEIO DO CENSO

Nampula já recenseou 
60 por cento para o Serviço Militar
A PROVÍNCIA de Nampu-
la inscreveu na primeira 
metade do período pre-
visto para a campanha de 
recenseamento militar 
12.186 mancebos, o equi-
valente a 59.6 por cento 
da meta.

Nampula deve recen-
sear até ao fim deste mês 
20.424 jovens nascidos 
em 2004, incluindo aque-
les que não o fizeram em 
ocasiões anteriores, desde 
que não tenham ultrapas-
sado os 35 anos de idade.

O chefe da Repartição 
de Recrutamento Geral 
no Centro Provincial de 
Mobilização de Nampu-
la, Vagner Rodje, disse ao 

nosso Jornal que se pode 
dizer que a província está 
num bom caminho, a me-
dir pela afluência regista-
da até ao momento, com-
parativamente aos anos 
anteriores.

“Podemos observar 
que, por exemplo, no 
posto de recenseamen-
to localizado no Centro 
Provincial de Mobiliza-
ção e Recrutamento, nos 
arredores da cidade de 
Nampula e mesmo nos 
distritos onde já fizemos a 
supervisão, conseguimos 
notar grande afluência  
de jovens”, disse Rodje, 
destacando que os dis-
tritos de Nacala-à-Velha, 

cidade de Nampula, Mo-
govolas, Nacarôa e Ilha 
de Moçambique já ultra-
passaram 50 por cento da 
meta, estando a ser mo-
nitorados os outros que se 
mostram um pouco atra-
sados.

Mesmo sem se referir 
aos números até aqui al-
cançados nesta campa-
nha,Vagner Rodje disse 
que os distritos de Lalaua, 
Larde e Muecate apresen-
tam índices ainda muito 
baixos, mas disse que está 
em curso um trabalho 
para garantir o alcance 
dos objectivos.

“Pelo que temos assis-
tido, o período do início 

das aulas vai trazer nova 
dinâmica em termos de 
movimentação dos jovens 
dentro dos distritos, por 
isso acreditamos que se 
vai melhorar ainda mais a 
resposta”, disse, optimis-
ta, a fonte.

Apelou aos jovens que 
nasceram em 2004, inde-
pendentemente do mês 
em que completam 18 
anos, e a  todos os que não 
puderam inscrever-se 
nos anos passados, para  
se dirigirem aos postos de 
recenseamento militar.

Recordou que o recen-
seamento vai decorrer até 
dia 28 de Fevereiro cor-
rente e não se paga nada.

Nota-se boa afluência de jovens aos postos de recenseamento em Nampula
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL 
UNIDADE DE GESTÃO DO PROJECTO - UGP
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- SELECÇÃO DE FIRMAS -
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
PARA A REVISÃO DO PACOTE LEGISLATIVO DE 

ORDENAMENTO TERRITORIAL E REGULAMENTO DO 
SOLO URBANO

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Administração Estatal
e Função Pública (MAEFP) recebeu financiamento do Banco Mundial, para o custear
o Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local (PDUL) e pretende aplicar parte do
financiamento na Contratação de Serviços de Consultoria para apoiar o Ministério
da Terra e Ambiente (MTA) na revisão do Pacote Legislativo sobre Ordenamento do
Territorial.

2. O País aprovou através da Resolução nº18/2007, de 30 de Maio a Política de Or-
denamento Territorial e a Lei nº19/2007 de 18 de Julho, sobre o Ordenamento do
Território – LOT, instrumentos que procuram estabelecer as principais directrizes e
colmatar as lacunas ora existentes no exercício da organização e gestão da terra do
país, e o Decreto nº 60/2006 de 26 de Dezembro, sobre o Regulamento do Solo Ur-
bano. A Lei procedeu ao enquadramento jurídico da Política de Ordenamento Ter-
ritorial e estabeleceu as bases do regime jurídico dos instrumentos de ordenamen-
to do território, visando garantir uma ocupação e utilização racional e sustentável
dos recursos naturais, a promoção da coesão nacional, a valorização dos diversos
potenciais de cada região, o melhoramento das condições de habitação, das infra-
-estruturas, dos sistemas urbanos e a segurança das populações mais vulneráveis a
calamidades naturais.

3. Os Termos de Referência (TOR’s) detalhados para os serviços podem ser encon-
trados no website https://www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos ou podem ser
solicitados pelo e-mail fornecido no endereço abaixo indicado.

4. O MAEFP - PDUL / UGP convida empresas de consultorias elegíveis (“Consultores”)
especializados nos processos de Recrutamento de Recursos Humanos a manifesta-
rem o seu interesse na prestação dos Serviços. Os consultores interessados devem
fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações exigidas e a ex-
periência relevante para executar os Serviços. Os critérios para a pré-selecção serão:
(i) Experiência Geral em Elaboração de Documentos Normativos de Natureza Ju-
rídica e (ii) Experiência Específica em Reforma Jurídica. Os especialistas principais
não serão avaliados na fase de pré-selecção.

5. Atenção especial aos Consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14,
3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mun-
dial de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018, estabelecen-
do a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.

6. Os consultores podem associar-se a outras firmas para melhorar suas qualificações,
na forma de um consórcio ou sub-consultoria, mas devem indicar claramente se a
associação é na forma de joint venture e / ou sub-consultoria. No caso de uma joint
venture, todos os sócios da joint venture serão solidariamente responsáveis pela to-
talidade do contrato, se seleccionados.

7. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção Baseado na
Qualidade e no Preço (QCBS) estabelecido no Regulamento de Aquisições do Banco
Mundial.

8. Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de expe-
diente das 9.00h às 15.00h, hora de Moçambique. Os TdR e outros documentos rele-
vantes do projecto podem ser encontrados no website https://www.pdul.gov.mz/
Anuncios/Concursos.

9. As manifestações de interesse em Inglês, deverão ser submetidas no endereço abai-
xo até ao dia 11 de Fevereiro de 2022, pelas 15.00H.

Ministério da Administração Estatal e Função Pública
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local
Unidade de Gestão de Projecto – Procurement
Rua Nr. 1301, Porta Nr. 61, Bairro da Sommerschield
EDIFÍCIO -  CoWorks LAB 02 
https://coworklab.net/cowork/cowork-lab-2/?lang=en 
Email: procurement@pdul.gov.mz 
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AS Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS) continuam a re-
gistar avanços no combate ao 
terrorismo na província de 
Cabo Delgado, com a recu-
peração de mais bases dos in-
surgentes e o assassinato dos 
respectivos líderes. 

A mais recente operação 
decorreu no fim-de-semana, 
envolvendo as FDS e as forças 
ruandesas, que recuperaram a 
chamada base de Sheik Has-
san, no distrito da Mocímboa 
da Praia, e foi morto um dos 
líderes terroristas, identifica-
do por Tuahil Muhidim.

A informação foi divul-
gada pelo comandante-geral 
da Polícia da República de 
Moçambique (PRM), Bernar-
dino Rafael, que afirmou que 
foi morto um dos líderes ter-
roristas que dirigiu as opera-
ções de ocupação à vila distri-
tal de Mocímboa da Praia, em 
Cabo Delgado, há um ano.

Bernardino Rafael falava 
durante uma parada mili-
tar com as FDS posicionadas 
em Magoma, cerca de treze 
quilómetros da vila-sede de 
Mocímboa da Praia e onze de 
Naquitungue, onde foi morto 
Tuahil Muhidim.

“Este líder, Tuahil Muhi-
dim, um tanzaniano, já era 
procurado pelas Forças de De-
fesa e Segurança. Dirigiu ope-
ração em Mocímboa da Praia 
e raptou aquelas duas irmãs 
brasileiras numa das comuni-
dades aqui em Mocímboa da 
Praia. Estão com fome, com 
sede, estão de luto todos os 
dias com a perda dos seus di-
rigentes”, disse Rafael.

PELA REELEIÇÃO

Chefe do Estado felicita 
Primeiro-Ministro
português

O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyu-
si, felicitou ontem o 
Primeiro-Ministro 
da República Por-

tuguesa, António Costa, pela 
vitória do Partido Socialista 
(PS) nas eleições legislativas 
antecipadas realizadas do-
mingo.

Na sua mensagem, o Chefe 
do Estado afirma que acom-
panhou o processo que cul-

minou com a realização das 
eleições legislativas antecipa-
das conquistadas pelo Partido 
Socialista.

“Assim, apraz-me, em 
nome do povo e do Governo 
da República de Moçambi-
que e no meu próprio, ende-
reçar a Vossa Excelência as 
nossas calorosas felicitações 
pela vitória expressiva, uma 
demonstração inequívoca da 
confiança que o povo por-

tuguês deposita em vós e no 
Partido Socialista para condu-
zir, uma vez mais, os destinos 
de Portugal na sua trajectória 
de superação da pandemia da 
Covid-19 e recuperação eco-
nómica”, diz a mensagem do 
estadista moçambicano.

O Presidente Nyusi espe-
ra que, durante o mandato 
prestes a iniciar, as relações 
de cooperação entre Moçam-
bique e Portugal, quer a ní-

vel bilateral quer no domínio 
multilateral, em particular 
na Comunidade dos Países da 
Língua Portuguesa (CPLP), se 
elevem para novos patama-
res.

Espera também que estas 
relações venham a permitir a 
identificação de novas áreas 
de interesse comum, com 
vista ao desenvolvimento 
económico e social dos dois 
países.
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EM CABO DELGADO

FDS falam em avanços 
no combate ao terrorismo

Parte das armas apreendidas na base Sheik Hassan de terroristas em Cabo Delgado 

Lembrou que entre os lí-
deres terroristas assassinados 
se destacam nomes como 
Muhamud, Rajabo e Cassimo, 
que, em menos de sessenta 
dias, perderam a vida, bem 
como diversos operacionais. 

“Isto significa que esta-
mos num bom caminho no 
combate ao terrorismo em 
Moçambique”, acrescentou.

O comandante-geral da 
Polícia da República de Mo-
çambique anunciou, igual-
mente, a recuperação, pelas 
tropas moçambicanas e ruan-
desas, de duas armas do tipo 
AKM e oito carregadores.

Bernardino Rafael expli-

cou que, nos últimos 60 dias, 
as Forças de Defesa e Segu-
rança e as tropas amigas do 
Ruanda e da Comunidade de 
Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) mataram sete 
líderes terroristas, deixando o 
inimigo cada vez mais fragili-
zado.

A luta contra o terrorismo 
ganhou novo ímpeto em Julho 
do ano passado com a che-
gada de um contingente do 
Ruanda, entre militares e po-
lícias, ao abrigo de um acordo 
bilateral na área de segurança, 
bem como com a activação da 
Missão Militar da SADC para 
apoiar os esforços das FDS no 

combate à insurgência.
A missão da SADC resulta 

do Pacto de Defesa Mútua da 
organização que determina 
que a agressão a um Estado-
-membro é vista como ataque 
à região e deve ser respondida
em conjunto.

É neste sentido que a ci-
meira extraordinária de che-
fes de Estado e de Governo da 
SADC, reunida em Maputo, 
determinou a activou da Força 
em Estado de Alerta para uma 
missão militar em Moçambi-
que designada SAMIM (sigla 
inglesa), que juntamente com 
o Ruanda apoia as acções de
luta contra o terrorismo.

Presidente Nyusi com o Primeiro-Ministro António Costa
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CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE

FIRST CAPITAL BANK, SA

Em conformidade com os estatutos, é convocada a Assembleia Geral 

Ordinária da Sociedade FIRST CAPITAL BANK, SA, a ter lugar no dia 

3 de Março de 2022, pelas 13.00 horas, na sede da Sociedade, sita 

na Avenida 25 de Setembro, Aterro do Maxaquene, Edifício Maryah, 7º 
Andar, Cidade de Maputo, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Aprovação do Balanço, conta de ganhos e perdas, e o relatório
do Conselho de Administração para o período findo a 31 de
Dezembro de 2021;

2. Aprovação do relatório e parecer do Conselho Fiscal;
3. Deliberação e aprovação da proposta de aplicação dos

resultados do exercício do ano 2021;
4. Outros assuntos de interesse para a Sociedade.

Maputo, aos 26 de Janeiro de 2022

Hitesh Anadkat

Presidente da Mesa da Assembleia

923919
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Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA

Anúncio do Concurso Público N°: 198/G/MOZFIP/2021
Aquisição de Material de Medição/Campo para PMRV 

Para Devolução às Províncias e DINAF

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) recebeu
um financiamento do Banco Mundial para implementar o projecto MozFIP, Programa de Investimento Florestal
de Moçambique que visa catalisar políticas e acções para facilitar a redução do desmatamento e da degradação
florestal, assim, pretende-se adquirir equipamento para os 4 Centros Zonais a ser usado no levantamento de dados
de campo das parcelas permanentes ao longo do país. Nesse contesto o FNDS convida pessoas colectivas, nacionais
ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o
fornecimento de material de medição/campo para o PMRV e para devolução às províncias e DINAF.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-
los no endereço abaixo indicado a partir do dia 1 de Fevereiro de 2022, pela importância não reembolsável de
1.000,00MT (mil meticais), para cada conjunto.

3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no nº 2, até 10.00 horas do dia 3 de Março de 2022, e
serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia.

5. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 185.000,00MT (cento e oitenta e 
cinco mil meticais), válida pelo prazo de 120 dias.

6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, usando Regime Especial regras
do Banco Mundial, nos termos do artigo 7 do mesmo regulamento.

ENDEREÇO:
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS)

Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)
Av. Acordos de Lusaka-Praça dos Heróis 

Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Bloco A-R/C, Tel:+258-21 327200, Caixa Postal n°1406 

Email: procurement@fnds.gov.mz 

Maputo – Moçambique

Maputo, Fevereiro de 2022

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e seis 
de Janeiro de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas cinquenta e três 
a cinquenta e cinco, do livro de notas para escrituras diversas número 
trezentos e sessenta e quatro, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim, DANILO MOMADE BAY, Conservador e Notário 
Superior, em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de LAURA MARINGUE, de setenta 
e um anos de idade, no estado de casada, sob o regime de comunhão geral 
de bens, com Leonardo Lasse, de nacionalidade moçambicana, com 
última residência habitual no Bairro do Aeroporto, filha de Maringue Pene 
e de Sania Tafula.

Foi celebrada ainda uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito 
de LEONARDO LASSE, de setenta e três anos de idade, no estado de viúvo, 
de nacionalidade moçambicana, com última residência habitual no Bairro 
do Aeroporto, filho de Lasse Mandeia e de Carolina Naene.
Que os falecidos não deixaram testamento ou qualquer outra disposição 
da sua última vontade, deixaram como únicos e universais herdeiros de 
todos seus bens, seus filhos: ANA LEONARDO NHANOMBE MACULE, 
casada sob o regime de comunhão de bens adquiridos com Xavier 
Capane Macule, natural de Massinga, EGÍDIO LEONARDO NHANOMBE, 
solteiro, maior, natural da Beira, ORNELA LEONARDO NHANOMBE 
WILSON, casada sob o regime de comunhão de bens adquiridos com 

Amnoni Wilson, natural de Maputo, LENILDO LEONARDO NHANOMBE, 
natural do Brasil, CRISTIANO LEONARDO NHANOMBE, solteiro, maior, 
natural de Massinga. Que segundo a lei não há quem com eles possa 
concorrer a esta sucessão, que da herança fazem parte bens móveis e 
imóveis, incluindo contas bancárias.
Está Conforme

Maputo, aos 27 de Janeiro de 2022
O Notário 
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE LAURA MARINGUE E LEONARDO LASSE
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ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANTS)

Country: Mozambique 

Name of Project: Integrated Feeder Road Development Project (IFRDP)

Grant No.: D2490-MZ

Assignment Title: Consultancy Services for Provincial Social Development Specialist for 

ANE, IP Provincial Level (Nampula Province)

Reference No: 106/GE-ANE, IP/370/2021

Client: Administração Nacional de Estradas, IP

1. The Government of Mozambique (GOM) has received financing from the World Bank
toward the cost of the Integrated Feeder Roads Development Project (IFRDP), and

intends to apply part of the proceeds for Consultancy Services for Provincial Social

Development Specialist for ANE, IP Provincial Level (Nampula Province).

2. The general objective of the consultant services is to support the Project Implementations 

Unit (PIU) which was created at ANE, IP with responsibility to ensure the compliance of

requirements stipulated in the International Development Association (IDA) financing
agreements, execution and monitoring of the projects on due time.

3. The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained at the ad-

dress given below:

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições

Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403

Maputo - Moçambique

Telephone: 258 21 476 163/7

Email: aneconsultant21@gmail.com

4. The Administração Nacional de Estradas, IP now invites eligible Individual Consultants

to express their interest in providing the Services during 4 years. Interested Consultants

should provide information demonstrating that they have the required qualifications
and relevant experience to perform the Services.

5. The evaluation of expressions of interest will be made on qualitative basis according to a

robust matrix of strengths and weaknesses and the shortlist will be composed from the
list of qualified individual consultants considering the following criteria:
 Degree in social sciences or a closely related discipline;

 Minimum of five (5) years’ experience obtained from working on social development
projects;

 A skilled experience in social impact assessment and mitigation measures being ad-

opted for road construction in developing countries, particularly in Mozambique;

 Experience in developing instruments related to resettlement and implementing re-

settlement plans in infrastructure projects;

 Possess a thorough knowledge of the World Bank’s environmental and social safe-

guards policies, and the applicability of the new Environmental and Social Frame-

work and related instruments;
 Be familiar with in Mozambique, or have relevant experience from other countries

with similar socio-economic and environmental characteristics;

 Ability to deal with communities and affected persons including Government offi-
cials, and all aspects related to resettlement and compensation;

 Fluent in Portuguese and English so as to be able to communicate (speaking, reading,
writing).

6. The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16,

and 3.17 of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016
(“Procurement Regulations”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of
interest.

7. A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant (IC)

method set out in the Procurement Regulations.

8. Further information can be obtained at the address below during office hours, from
07:30 - 15:30 hours local time, Mondays to Fridays inclusive, except Public Holidays:

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições

Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403

Maputo - Moçambique

Telephone: 258 21 476 163/7

Email: aneconsultant21@gmail.com

9. Expressions of interest in English Language clearly marked Reference No: 106/GE-
ANE, IP/370/2021 -“Consultancy Services for Provincial Social Development
Specialist for ANE, IP Provincial Level (Nampula Province)” must be delivered in
a written form to the address below (in hard copy, or by post mail or by e-mail) on or

before 15:30 p.m. (local time), on 11th of February 2022.

Client

Street Address 
:

Administração Nacional de Estradas (ANE)
Gabinete do Director-Geral
Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403

Attention : Director-General

City : Maputo

Country : Mozambique

Telephone : +258 21 476 163 / 7

Email :  aneconsultant21@gmail.com 

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE EXPRESSÃO DE INTERESSE
(CONSULTORES INDIVIDUAIS)

País: Moçambique

Nome do Projecto: Projecto Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais - IFRDP

Donativo N.º: D2490-MZ

Designação dos Serviços: Serviços de Consultoria de um Especialista em Desenvolvimento Social 

para a ANE, IP na Província de Nampula

Nº do Concurso: 106/GE-ANE, IP/370/2021

Entidade Contratante: Administração Nacional de Estradas, IP

1. O Governo de Moçambique (GOM) recebeu financiamento do Banco Mundial para custos do
Projecto Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais (IFRDP) e pretende aplicar parte dos

fundos para Serviços de Consultoria de um Especialista em Desenvolvimento Social para a ANE,

IP na Província de Nampula.

2. O objectivo geral dos serviços de consultoria é o de apoiar a Unidade de Implementação de

Projectos (UIP) que foi criada na ANE, IP, e com a responsabilidade de garantir o cumprimento

dos requisitos estipulados nos acordos de financiamento da Associação Internacional de
Desenvolvimento (IDA) e execução dos projectos dentro dos prazos estabelecidos.

3. Os Termos de Referência detalhados para os serviços poderão ser obtidos no endereço a seguir

indicado:

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições

Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403

Maputo - Moçambique

Telefone: 258 21 476 163/7

Email: aneconsultant21@gmail.com

4. Assim, a Administração Nacional de Estradas, IP, convida Consultores Individuais elegíveis

a manifestarem o seu interesse em levar a cabo os serviços durante 4 anos. Os Consultores

interessados deverão fornecer informação demonstrando que possuem qualificações e
experiência relevante para a prestação dos serviços.

5. A avaliação das expressões de interesse será com base na qualidade, de acordo com uma matriz
robusta de pontos fortes e fracos, e a lista curta será composta a partir da lista de Consultores
Individuais qualificados, tendo em consideração os seguintes critérios:
	Licenciatura em Ciências Sociais ou áreas relacionadas;
	Mínimo de cinco (5) anos de experiência em projectos de desenvolvimento social;

	Experiência qualificada na avaliação do impacto social e medidas de mitigação a serem adoptadas
para a construção de estradas em países em vias de desenvolvimento, particularmente em

Moçambique; 

	Experiência no desenvolvimento de instrumentos relacionados com os reassentamentos e na

implementação de planos de reassentamentos em projectos de infra-estruturas;

	Possuir conhecimento das políticas de salvaguarda ambientais e sociais do Banco Mundial, e a
aplicabilidade dos recentes instrumentos lógicos ambientais e sociais e outros instrumentos

afins;
	Estar familiarizado com as condições de Moçambique, ou ter experiência relevante de outros

países com características sócio- económicas e ambientais semelhantes;

	Capacidade de lidar com as comunidades e pessoas afectadas incluindo entidades

governamentais, e todos aspectos ligados aos reassentamentos e compensações;
 Fluência em Português e Inglês (fala, leitura e escrita).

6. Chama-se atenção aos consultores interessados para a Seção III, parágrafo 3.14, 3.16, e 3.17 dos
Regulamentos de Licitação do Banco Mundial “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July
2016 (“Procurement Regulations”), que estabelece a política do Banco Mundial no concernente
a conflitos de interesse.

7. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Consultor Individual (IC) definido nos
Regulamentos de Licitação.

8. Mais informação poderá ser obtida no endereço a seguir indicado durante as horas normais de
expediente, isto é, das 7.30 às 15.30 horas locais, de segunda a sexta-feira, excepto aos feriados:

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições 

Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403

Maputo - Mozambique

Telephone: 258 21 476 163/7

Email: aneconsultant21@gmail.com

9. Expressões de Interesse, na Língua Inglesa, claramente indicando o Concurso N.º 106/GE-ANE,
IP/370/2021 - “Serviços de Consultoria de um Especialista em Desenvolvimento Social
para a ANE, IP na Província de Nampula” deverão ser submetidas por escrito para o endereço

abaixo indicado (em formato físico, por correios, ou por correio electrónico) até às 15.30 horas
do dia 11 de Fevereiro de 2022.

Entidade 

Contratante

Endereço 

:

Administração Nacional de Estradas, IP

Gabinete do Director-Geral 
Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403

Cidade : Maputo

País : Mozambique

Telefone : +258 21 476 163 / 7

Correio 

Electrónico 
: aneconsultant21@gmail.com
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

PROJECTO DE LIGAÇÕES ECONÓMICAS PARA DIVERSIFICAÇÃO (PLED)
Unidade de Coordenação do Projecto

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
Regime Especial – Projecto N.o 171664 - Donativo IDA N.o D810

Serviços de Consultoria Individual

De acordo com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se que o objecto dos concursos abaixo, foi adjudicado conforme o seguinte:

Denominação do concurso Nome do Consultor Adjudicado

MZ-MEF-DNT-233916-CS-INDV
Serviços de Consultoria Individual para Auditor Interno do 

Projecto de Ligações Económicas para Diversificação
SR. MARCELINO DOS SANTOS CARLOS

MZ-MEF-DNT-208378-CS-INDV 
Serviços de Consultoria Individual para Especialista em 

Monitoria e Avaliação para Projecto de Ligações Económicas 
para Diversificação

SR. ARLINDO ERNESTO MANJATE

04/DNT/PLED/CS-INDV. 
Serviços de Consultoria Individual para Assistente do 
Projecto de Ligações Económicas para Diversificação

SRA. SANDRA ERNESTO CHONGO MANGUENGUE

MZ-MEF-DNT-208381-CS-INDV 
Serviços de Consultoria Individual Especialista em 

Desenvolvimento Empresarial para o Projecto de Ligações 
Económicas para Diversificação

SR. VASCO ALBERTO CHEMANE

MZ-MEF-DNT-232313-CS-INDV 
Serviços de Consultoria Individual para Oficial Ambiental 
e Social para a Província de Tete para Projecto de Ligações 

Económicas para Diversificação

SR. REGINALDO MAURÍCIO ANICETO BANZE

Entidade Contratante
Ministério da Economia e Finanças

Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira
Projecto de Ligações Económicas para a Diversificação - PLED

Unidade de Coordenação do Projecto
Av. Do Zimbabwe, n.º 1374, Bairro da Sommerschield

Maputo - Moçambique
Email: procurement.pled@gmail.com 

Maputo, a 1 de Fevereiro de 2022 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE

HOSPITAL  PROVINCIAL DE TETE
UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES-UGEA

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL TIPO III

1. O Hospital Provincial de Tete convida todas empresas e elegíveis a manifestarem o seu interresse para
prestação de Serviços de Arrendamento de Imóvel tipo-III.

2. As empresas e pessoas singulares interessadas deverão fornecer informação indicando a localização do imóvel, 
descrição dos bens existentes, área do imóvel e outras informações que julgar relevantes.

3. O concurso será conduzido com base nos procedimentos 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.

4. As manifestações de interresse serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:

• Localização do imóvel (arredores do HPT, zona pavimentada e de fácil acesso);

• Nível de segurança;

• Disponibilidade de água;

• Climatização;

• Espaço para parqueamento de viaturas;

• Móveis em perfeitas condições (sofás, 3 camas, televisor, geleira, congelador, fogão misto, mesa de
jantar de 6 lugares, loiça diversa, guarda-roupas, microondas e máquina de lavar).

5. Requisitos:

• Título de propriedade do imóvel;

• Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade do proprietário.

6. As manifestações de interesse deverão ser redigidas em língua portuguesa, devendo conter um (1) original
e duas (2) cópias a serem entregues no endereço abaixo até às 9.00 horas do dia 7 de Fevereiro de 2022,
em envelope fechado com indicação dos serviços e nome do concorrente.

7. A sessão de abertura das manifestações será pública, no dia 7/2/2022 até às 10.00 horas, na Sala de Reu-
niões do Hospital Provincial de Tete, na presença de concorrentes que desejarem comparecer.

8. Os envelopes contendo as manifestações de interesses deverão indicar claramente “Manifestação de inte-
resse para Arendamento de Casa”.

9. Os candidatos poderão obter informação adicional no endereço abaixo:

Hospital Provincial de Tete, Cidade de Tete, Avenida  Kwame Nkrumah
Telefone +258 252 22153, Tete- Cidade.

Tete, aos 24 de Janeiro de 2022
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO
CURSO DE MESTRADO ACADÉMICO EM EDUCAÇÃO

4ª EDIÇÃO

EDITAL

A Faculdade de Educação da Universidade Eduardo 
Mondlane informa que estão abertas candidaturas para a 4ª
edição do Curso de Mestrado Académico em Educação, 
2022.

Público-alvo: 
Graduados (as) dos cursos de Licenciatura em qualquer área
científica.

Organização do curso

O curso compreende 02 componentes de formação
(académica e de investigação), realizáveis em 02 anos, com 
120 créditos Académicos. O calendário das aulas obedece ao 
calendário académico da UEM. As aulas decorrem no
período pós laboral. 

Condições de admissão

 Certificado de habilitações de Licenciatura ou grau
equivalente, com média não inferior a 14 valores. Serão 
admitidos (as) os (as) candidatos (as) com nota de
licenciatura não inferior a 12 valores desde que
possuam experiência profissional comprovada de pelo 
menos 3 anos numa área de interesse para o curso.

 Pré Projecto de pesquisa (mínimo 06 páginas) que se
enquadre no Programa de Mestrado em Educação.

 Domínio da Língua Portuguesa;
 Capacidade de compreensão e produção oral e escrita

em Inglês.
Critérios de selecção
- Documentos entregues no acto de candidatura;
- Pré-projecto de pesquisa;
- Entrevista; 
- Equidade regional e de género.
Processo de candidatura 
As fichas de candidatura e a lista de documentos necessários
estão disponíveis no Registo Académico da Faculdade de
Educação e na página Web da FACED (www.faced.uem.mz).
Os processos de candidatura, devidamente instruídos, 
deverão dar entrada no Registo Académico da Faculdade de
Educação de 24 de Janeiro a 11 de Fevereiro de 2022 das 8:00
horas às 15:30 horas, com os seguintes documentos: 

 Requerimento dirigido ao Director da Faculdade, solicitando 
o ingresso ao curso de Mestrado em Educação;

 Carta dirigida ao Director da Faculdade indicando
disponibilidade financeira para o pagamento das propinas;

Maputo, Janeiro de 2022

 Duas cartas de recomendação; 
 Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou DIRE

(para estrangeiros);
 Fotocópia autenticada do certificado de Licenciatura ou

equivalente reconhecido na República de Moçambique;
 Curriculum Vitae; 

 Pré-Projecto de pesquisa de Mestrado, com a indicação da
linha de pesquisa e obedecendo a estrutura fornecida pelo 
Registo Académico da Faculdade de Educação;

 Apresentação do talão de depósito no valor de 500,00 Mt; e
 Carta de autorização da entidade empregadora, para

candidatos (as) trabalhadores (as).
Processo de selecção dos (as) candidatos (as): de 14 a 25
de Fevereiro de 2022
Divulgação dos resultados: 02 de Março de 2022.
Matrículas:
O período de matrículas dos candidatos admitidos será

anunciado pela Direcção do Registo Académico. No acto de 
matrícula, a decorrer na Direcção do Registo Académico da 
UEM, os candidatos (as) admitidos (as) deverão apresentar:
 Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou 

DIRE;
 Fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou 

Cédula Pessoal; 
 Certificado de Conclusão do curso de Licenciatura ou 

equivalente. 
 Inscrições, propinas e taxas
 Após a matrícula, o (a) candidato (a) inscreve-se no

Registo Académico da FACED, estando sujeito ao 
pagamento de: 

 Taxa de Inscrição Inicial no Mestrado no valor de 
9.000,00mt;

 Taxa de Inscrição semestral no valor de 1.000,00Mt, por 
módulo (a partir do 2º semestre);

 Propina de frequência no valor de 9.000,00/mês, paga 
mensalmente, durante 24 meses. 

Todos os pagamentos devem ser por depósito na conta nº 
67992830 – BIM, Titular – UEM-FACEDMESTRADOS.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Poderão ser obtidas no
Registo Académico da Faculdade de Educação, rés-do-chão, 
pelos seguintes endereços: Campus Universitário, UEM –
Maputo Telefone celular: +258 82 412 2652/827738383

68

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL 
UNIDADE DE GESTÃO DO PROJECTO - UGP

Project ID N.º P163989

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

- SELECÇÃO DE FIRMAS -
Referência N.º –  MZ-MAEFP-240203-CS-CQS-COMP 1

CONTRATAÇÃO DA AGÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 
PARA GESTÃO URBANA

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Administração Esta-
tal e Função Pública (MAEFP) com o apoio financeiro do Banco Mundial, encontra-
-se na fase final de preparação do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Des-
centralização (PDUL) que irá beneficiar 22 Municípios das Províncias de Niassa,
Zambézia, Sofala e Gaza. O Objectivo de Desenvolvimento do Projecto é “Melhorar

a prestação de serviços e a capacidade institucional de descentralização nos muni-

cípios seleccionados”.

2. Os serviços de consultoria (“os Serviços”) visam fornecer os serviços de consulto-
ria para a contratação e alocação de 62 técnicos distribuídas pelas seguintes áreas
de:  Técnicos de Planeamento e Gestão do Solo Urbano (Arquitecto Urbanista);
Técnicos Engenheiros Civis (Infra-estruturas Públicas); Geógrafos e Técnicos Am-
bientais para trabalharem nos 22 (vinte e dois) municípios beneficiários do PDUL
para fortalecer a gestão dos municípios nas áreas de infra-estruturas e serviços
básicos, bem como na área de planeamento territorial e gestão do solo urbano.

3. Os Termos de Referência (TOR’s) detalhados para os serviços poderão ser encon-
trados no website https://www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos ou podem
ser solicitados pelo e-mail fornecido no endereço abaixo indicado.

4. O MAEFP - PDUL / UGP convida empresas de consultorias elegíveis (“Consulto-
res”) especializados nos processos de Recrutamento de Recursos Humanos a ma-
nifestarem o seu interesse na prestação dos Serviços. Os consultores interessa-
dos deverão fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações
exigidas e a experiência relevante para executar os Serviços. Os critérios para a
pré-selecção serão: (i) Experiência Geral de Recrutamento de Recursos Humanos
e (ii) Experiência Específica na Gestão de Recursos Humanos. Os especialistas
principais não serão avaliados na fase de pré-selecção.

5. Atenção especial aos Consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14,
3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mun-
dial de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018, estabele-
cendo a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.

6. Os consultores poderão associar-se a outras firmas para melhorar suas qualifica-
ções, na forma de um consórcio ou sub-consultoria, mas devem indicar claramente
se a associação é na forma de joint venture e / ou sub-consultoria. No caso de uma
joint venture, todos os sócios da joint venture serão solidariamente responsáveis
pela totalidade do contrato, se seleccionados.

7. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção Baseado nas
Qualificações do Consultor (CQS) estabelecido no Regulamento de Aquisições do
Banco Mundial.

8. Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário
de expediente, das 9.00 às 15.00 horas, hora de Moçambique. Os TdR e outros
documentos relevantes do projecto poderão ser encontrados no website ht-
tps://www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos.

9. As manifestações de interesse em Inglês, deverão ser submetidas no endereço
abaixo até ao dia 11 de Fevereiro de 2022, pelas 15.00 horas.

Ministério da Administração Estatal e Função Pública
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local
Unidade de Gestão de Projecto – Procurement
Rua n.º 1301, Porta n.º 61, Bairro da Sommerschield
EDIFÍCIO -  CoWorks LAB 02 
https://coworklab.net/cowork/cowork-lab-2/?lang=en 
Email: procurement@pdul.gov.mz 
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1. INTRODUÇÃO
1.1. O Instituto Superior Politécnico de Songo (ISPS) é uma instituição pública de Ensino Superior, criada 

pelo Conselho de Ministros através do decreto n.o 22/2008 de 27 de Julho e está situada na Vila de 
Songo, Distrito de Cahora-Bassa, Província de Tete. 

1.2. Nos termos do estabelecido pela Lei do Ensino Superior, Lei n.º 27/2009, de 29 de Setembro, a 
conclusão da 12ª Classe do ensino geral ou equivalente constitui condição de acesso ao Ensino 
Superior no país. Considerando que o número de candidatos tem sido superior às vagas anualmente 
disponíveis no ISPS, torna-se público que irão decorrer nos dias 24 e 25 de Março de 2022, numa 
única época e com uma chamada, os exames de admissão ao ISPS para cursos do período laboral e 
avaliação documental para os cursos do regime pós-laboral. 

1.3. No presente ano, o ISPS dispõe de 270 (duzentos e setenta) vagas, conforme indicado no ponto 4.  

2. CANDIDATURAS PARA CURSOS DO PERÍODO LABORAL 
a) As candidaturas aos exames de admissão decorrerão de 31 de Janeiro à 01 de Março de 2022; 
b) Poderão candidatar-se ao ingresso no ISPS, nos cursos do período laboral, todos os indivíduos 

nacionais e estrangeiros que tenham concluído a 12ª Classe do ensino geral, Grupo C ou Grupo B 
do Sistema Nacional de Educação (SNE) ou equivalente; 

c) Os candidatos poderão concorrer a dois cursos diferentes, indicando a 1ª e a 2ª Opção. A indicação 
da 2ª Opção não é obrigatória;  

d) Os candidatos deverão realizar o pré-registo online, acedendo o link: preregisto.ispsongo.ac.mz  
e) Após enviar os dados com sucesso, o Sistema irá mostrar o CÓDIGO de candidato que, 

posteriormente, será usado para editar ou consultar os dados do candidato, consultar o júri (local para 
realização de exames de admissão) e os resultados.  

f) O candidato deve possuir um único CÓDIGO, pelo que não serão aceites os casos de dupla inscrição; 
g) No caso de esquecer o CÓDIGO, o candidato pode recuperá-lo através do seu NUIT (Número Único de 

Identificação Tributária) ou contactar o pessoal de apoio técnico, enviando uma mensagem para o 
e-mail: admissao@ispsongo.ac.mz ou ligar para o número 87 485 9803. 

2.1. VALIDAÇÃO DE INSCRIÇÃO 
a) A validação de inscrição aos exames de admissão é presencial, isto é, requer a presença física do 

candidato e realizar-se-á nos Centros de Exames de Admissão descritos no ponto 5, no mesmo 
período que o do pré-registo, das 08:00 às 15:00 horas.  
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b) A validação de inscrição é confirmada através de um comprovativo passado pelo Centro de 
Exames de Admissão após a confrontação dos dados inseridos no Sistema com os documentos 
físicos (descritos no ponto 2.2) apresentados pelo candidato; 

c) Após a validação de inscrição não haverá mais oportunidade para a modificação dos cursos 
escolhidos e nem local de realização de exames; 

d) As candidaturas com documentação incompleta não serão validadas. 

2.2. DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ACTO DE VALIDAÇÃO DE INSCRIÇÃO 
No acto de validação de inscrição, o candidato deverá juntar e entregar os seguintes documentos: 
a) Uma fotocópia autenticada de um documento de identificação (Bilhete de Identidade (BI), Talão 

de BI com carimbo, Cartão de eleitor, Carta de condução ou Passaporte para nacionais e 
passaporte/DIRE para estrangeiros); 

b) Cartão ou declaração do NUIT;  
c) Comprovativo personalizado de depósito da taxa de inscrição (o nome do candidato deve constar 

no descritivo do talão de depósito). 

2.3. TAXA DE INSCRIÇÃO 
A candidatura aos cursos laborais é mediante o pagamento de uma taxa única de 800,00 MT 
(oitocentos meticais), na razão de 400,00 MT (quatrocentos meticais) por disciplina de exame. 

2.4. CONTA A DEPOSITAR 
O valor da taxa de inscrição deverá ser depositado na conta bancária com os seguintes detalhes: 

Número da conta: 1841 525 7100 01   
NIB: 0008 0000 1841 5257 101 80 
Nome do banco: BCI   
Titular da conta: ISPS Receitas Próprias 

3. CANDIDATURAS PARA CURSOS DO PERÍODO PÓS-LABORAL 
3.1. As candidaturas aos cursos do período pós-laboral decorrerão de 31/01/2022 a 01/03/2022.  
3.2. Poderão candidatar-se aos cursos do período pós-laboral todos os indivíduos nacionais e estrangeiros 

que tenham concluído a 12ª Classe do ensino geral (Grupo C ou Grupo B do SNE) ou equivalente. 
3.3. Os candidatos aos cursos do período pós-laboral deverão submeter junto à Secretaria Geral do ISPS 

ou enviar para o e-mail admissao@ispsongo.ac.mz os seguintes documentos: 

a) Os documentos descritos no ponto 2.2; 
b) Uma cópia autenticada do certificado da 12ª Classe do ensino geral ou equivalente; 
c) Um requerimento de pedido de vaga dirigido ao Director Geral do ISPS (minuta disponível em 

www.ispsongo.ac.mz). 

3.4. A taxa de inscrição para cursos do período pós-laboral é de 1.000,00 MT (mil meticais). 
3.5. A validação de candidatura aos cursos do período pós-laboral é confirmada mediante um 

comprovativo de inscrição passado pelo ISPS no mesmo período que o das candidaturas. 
3.6. As candidaturas com documentação incompleta não serão validadas. 
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4. CURSOS, VAGAS, DISCIPLINAS DE EXAME E FORMAÇÃO NECESSÁRIA
A tabela abaixo ilustra os cursos que estarão em funcionamento em 2022 no ISPS, o número de vagas 
disponíveis, as disciplinas de exame e a formação pré-universitária exigida para cada curso. 

Tabela 1. Cursos, vagas, disciplinas de exame e formação pré-universitária necessária 

Curso Vagas  
Disciplinas de Exame Formação 

Necessária Disciplina 1 Ponderação Disciplina 2 Ponderação 

CURSOS OFERECIDOS NO PERÍODO LABORAL (DIURNO) 

Engenharia Eléctrica 50 
Matemática 50% Física 50% 

12ª C ou 12ª B 
do SNE ou 
Equivalente 

Engenharia Hidráulica1 50 
Engenharia Termotécnica2 50 

SUBTOTAL 150 - 

CURSOS OFERECIDOS NO PERÍODO PÓS-LABORAL (NOCTURNO)3 

Engenharia Eléctrica 40 
- - - - 

12ª C ou 12ª B 
do SNE ou 
Equivalente 

Engenharia Hidráulica1 40 

Engenharia Termotécnica2 40 
SUBTOTAL 120 - 

TOTAL DE VAGAS 270 

5. LOCAIS DE REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES E EXAMES DE ADMISSÃO
As inscrições e os exames de admissão decorrerão nas instituições constantes da tabela que se segue.

Tabela 2. Locais de realização de inscrições e exames de admissão        

Província Nome da instituição Província Nome da instituição 

Niassa 
Instituto Industrial e Comercial 
Ngungunhane 

Tete 
• Instituto Superior Politécnico de Songo
• Instituto Industrial de Matundo

Cabo 
Delgado 

Instituto Industrial e Comercial de 
Pemba 

Sofala Instituto Industrial e Comercial da Beira 

• Instituto Industrial e Comercial Estrela

•

de 

ola
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7. CALENDÁRIO DE EXAMES 
Os exames de admissão realizar-se-ão nos locais indicados no ponto 5, obedecendo o seguinte calendário: 
 

Tabela 3. Calendário de Exames de Admissão          

Data Disciplina Hora de Chegada Duração do Exame 
24/03/2022 (Quinta-feira) Matemática 07:30h 08:00h - 10:00h 

25/03/2022 (Sexta-feira) Física 07:30h 08:00h - 10:00h 
 

8. PROCEDIMENTOS E DISCIPLINA 
8.1. Não é permitida a entrada de candidatos na sala de exame após o início da prova. 
8.2. Ao entrar na sala de exame, o candidato somente deve ser portador de documento de identificação 

apresentado no acto de inscrição e uma esferográfica de tinta azul ou preta. 
8.3. É proibido o acto ou tentativa de utilização, obtenção ou transmissão de informações através de 

cábulas, meios electrónicos, gestos antes e durante a realização de exame. 

 

9. SELECÇÃO DE CANDIDATOS 
9.1. Em cada um dos cursos do período laboral serão admitidos candidatos com base no critério de média 

aritmética decrescente até o preenchimento das vagas disponíveis. 
9.2. Havendo candidatos admitidos que não realizem as respectivas matrículas no período previsto no 

ponto 12.1, proceder-se-á o apuramento dos candidatos suplentes.  
9.3. São reservadas 6 (seis) vagas, das quais 2 (duas) para cada curso do período laboral, para admissão 

de candidatos abrangidos por acordos de cooperação firmados entre o ISPS e outras instituições. 
9.4. Será concedida 1 (uma) vaga para cada curso do período laboral para adesão feminina. 
9.5. Serão concedidas 3 (três) vagas, das quais 1 (uma) para cada curso do período laboral, para os 

naturais ou residentes da Vila de Songo há pelo menos 5 (cinco) anos. 
9.6. Para efeitos dos pontos 9.3 a 9.5, os candidatos deverão inscrever-se aos exames de admissão. 
9.7. Para efeitos de 9.5, os visados, para além do preconizado em 9.6, deverão apresentar documentos 

que comprovem a sua naturalidade ou residência na Vila de Songo durante o período em referência. 
 
10. PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS 
10.1. Os resultados dos exames de admissão estarão disponíveis no Sistema e na página oficial do ISPS 

www.ispsongo.ac.mz até ao dia 15 de Abril de 2022. 
10.2. Para consultar os resultados no Sistema aceda o link: preregisto.ispsongo.ac.mz e posteriormente 

clica em "Consultar dados". 
10.3. Os resultados do processo de avaliação documental para a frequência de cursos no período pós-

laboral apenas estarão disponíveis na página oficial do ISPS www.ispsongo.ac.mz 
 
11. REVISÃO DE PROVAS E RECLAMAÇÕES 
11.1. Os pedidos de revisão/reclamações dos exames devem ser dirigidos ao Director Geral do ISPS 

(minuta disponível em www.ispsongo.ac.mz) no prazo de três dias após a publicação dos resultados. 
11.2. Os pedidos de revisão/reclamações deverão ser apresentados nos locais de inscrição. 
11.3. A aceitação de pedidos de revisão/reclamação é condicionada ao pagamento de 1.000,00 MT (mil 

meticais) não reembolsáveis, bem como a apresentação do comprovativo da inscrição. 

ISPS | Bairro Julius Nyerere, Av. Agostinho Neto, Recinto da Escola Secundária de Songo. Caixa Postal nº 146 
Tel: +258 252-82336, Fax: +258 252-82338, email: secretariado@ispsongo.ac.mz. Página oficial: www.ispsongo.ac.mz 
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11.4. O valor da taxa referida anteriormente deverá ser depositado na conta descrita no ponto 2.4. 
11.5. As reclamações que derivem de mau preenchimento da disciplina de exame ou de incumprimento 

do preconizado no ponto 8 serão consideradas improcedentes. 
 
12. MATRÍCULAS, PROPINAS E INÍCIO DE AULAS 
12.1 Os candidatos admitidos deverão realizar a matrícula no período de 25 a 29 de Abril de 2022. 
12.2. Informações adicionais relativas à documentação necessária no acto da matrícula, taxas de matrícula 

e de propinas constarão de um Edital específico que oportunamente estará afixado na vitrina do ISPS 
e disponível na página oficial da instituição www.ispsongo.ac.mz 

12.3. A propina mensal para os cursos do período pós-laboral é de 3.500,00 MT (três mil e quinhentos 
meticais). 

12.4. As aulas relativas ao ano lectivo 2022 iniciarão no dia 02 de Maio de 2022. 
 
13. BOLSA DE ESTUDOS
13.1. Os candidatos aos cursos do regime laboral podem concorrer à bolsa de estudos durante o período 

em que decorrerá o Pré-registo, devendo para o efeito clicar em “Candidatura à Bolsa de Estudos”. 
13.2. Informações detalhadas sobre as bolsas oferecidas pelo ISPS e a documentação necessária para 

candidatura constam do Regulamento de Bolsas disponível em www.ispsongo.ac.mz 
 
14. SANÇÕES 
Sem prejuízo do procedimento criminal, incorrerá na sanção de anulação de todo processo de candidatura 
o candidato que: 
 

14.1. Se encontre na situação descrita no ponto 8.3. 
14.2. Preste ou tenha prestado declarações falsas no acto de inscrição. 
14.3. Seja portador de Telefone ou outro equipamento electrónico na sala de exame. 
14.4. Falsifique ou seja portador de documentos falsos. 
14.5. Se passe por outra pessoa no acto de realização de exames de admissão. 
 

15. PREVENÇÃO À COVID-19  
Durante os processos de inscrição e realização de exames de admissão para o acesso ao ISPS serão 
observadas as medidas de prevenção da Covid-19 emanadas pelas autoridades do Governo moçambicano. 
 

16. CASOS OMISSOS
Cabe ao Director Geral do ISPS interpretar as dúvidas resultantes da aplicação do presente Edital e integrar 
os casos omissos. 

Songo, 28 de Janeiro de 2022 

O Director Geral 

Prof. Doutor António Cristo Pinto Madeira 
(Professor Auxiliar) 

1 de 5
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Edital 
 

Exames de Admissão ao Instituto Superior Politécnico de Songo  
Ano Lectivo 2022 

3 de 5

•
•

Delgado Pemba 

Nampula 
Instituto Industrial e Comercial de 
Nampula 

 Inhambane 

• Instituto Industrial e Comercial Estrela
do Mar de Inhassoro

• Instituto Industrial e Comercial 
Eduardo Mondlane 

Zambézia 
Instituto Industrial e Comercial 1o de 
Maio de Quelimane  

 Gaza 
Instituto Industrial e Comercial 7 de 
Setembro 

Manica Instituto Industrial Joaquim Marra  Maputo  Instituto Industrial e Comercial da Matola 
 

6. PUBLICAÇÃO DAS LISTAS DE DISTRIBUIÇÃO DE CANDIDATOS POR LOCAIS DE
REALIZAÇÃO DE EXAMES 

6.1. As listas de distribuição de candidatos pelas salas de exames estarão disponíveis no Sistema e na 
página oficial do ISPS www.ispsongo.ac.mz até ao dia 15 de Março de 2022. 

6.2. Para consultar no Sistema as listas de distribuição de candidatos pelas salas de exame aceda o link: 

preregisto.ispsongo.ac.mz e posteriormente clica em "Consultar dados". 

 
1 Especialidade de Engenharia Civil. 
2 Especialidade de Engenharia Mecânica. 
3 O critério de selecção para os cursos do período pós-laboral é avaliação documental. Entretanto, os referidos cursos somente 
poderão decorrer se estiverem inscritos pelo menos 40 candidatos. 
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ATENÇÃO! A lepra ainda existe em Moçambique. Apesar de declarada eliminada em 2008 (menos de um 
caso de lepra em cada dez mil habitantes), anualmente, novos casos são notificados em Moçambique o 
que mostra que a doença ainda está activa e continua a criar danos ireversíveis a muitos Moçambicanos. 

Mais de 40 distritos em Moçambique registam uma prevalência de mais de 1 caso com deformidade  
de grau 2 (DG2) por  cada 10.000 habitantes,  bem como percentagens assustadoras de novos casos 
em crianças. Casos de lepra em crianças é um dos indicadores de circulação do bacilo M. leprae, por 
conseguinte, altos níveis de transmissão da lepra. O aumento de casos de deformidades de grau 2 é 
também indicador de atraso na detecção e tratamento da lepra e, o nosso país, já está em 2,5% de 
deformidade dos casos detectados em 2020 (Leprosy who.int). 

Numa análise comparativa com o ano transato, dados do Ministério da Saúde indicam que até ao fim 
de 2019, Moçambique contava com 49 Distritos endémicos em lepra, os quais registaram um total de 
2,218 casos de lepra (Relatório do MISAU 2019), uma redução em 153. Esta redução pode dever-se, 
entre outros factores, à redução das actividades de detecção, produção e envio de relatórios devido à 
pandemia da COVID-19.

O aumento da busca activa de casos de 2021 indica que o número de casos detectados pode vir a duplicar, 
o que vai exigir maior engajamento em termos de tratamento e seguimento de complicações.

Sobre a doença e cura:

A LEPRA é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada “Mycobacterium leprae”. Afecta 
principalmente a pele, nervos periféricos, a mucosa do trato respiratório superior e olhos. A lepra é 
notória por causar deformidades físicas e incapacidade, o que muitas vezes contribui para estigmatização 
do paciente e sua exclusão da sociedade. Uma das formas de transmissão é através de gotículas do nariz 
e boca de pacientes não tratados. 

A Lepra tem cura e o tratamento é gratuito. Os pacientes podem ser curados dentro de 6 a 12 meses, 
utilizando uma multi-terapia medicamentosa - Tratamento por Medicamentos Associados (TMA). Os 
pacientes não são mais infecciosos poucos dias depois de começar o tratamento.   

Apesar de se reconhecer o impacto devastador da pandemia da COVID-19 sobre a vida económica e 
social, há necessidade de “a lepra não ser esquecida” porque o seu impacto é notório e deve merecer 
atenção pelo facto de criar DEFORMIDADES IRREVERSÍVEIS.

A lepra impacta não só sobre pessoas infectadas, mas também nas que com estas vivem e convivem 
(seus contactos domiciliares e sociais). Por assim ser, a falta (ainda) de medidas de prevenção para 
os contactos, colocam em risco outras pessoas em zonas endêmicas e reduz o esforço anual de todos 
aqueles que trabalham para pôr fim à lepra no país.

Com o envolvimento das pessoas afectadas e sob liderança do Ministério da Saúde, em coordenação 
com as Direcções Provinciais, as Secretarias de Estado, os Governadores Provinciais e parceiros que 
apoiam o Programa Nacional de Controlo da Lepra, Moçambique celebra o Dia Mundial de Luta contra 
a Lepra a 30 de Janeiro de 2022 e associa-se às comemorações do Dia Mundial da Luta contra as 
Doenças Tropicais Negligenciadas- DTNs (31 de Janeiro)  , sob o lema “ COM O COMPROMISSO DE 
TODOS, PODEMOS COMBATER AS DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS”

Neste dia e evento, mais do que uma simples celebração, a sociedade Moçambicana e o Governo devem:
• Conscientizar-se e sensibilizar a sociedade sobre a existência da doença da lepra em Moçambi-

que;
• Providenciar informações sobre os serviços e acções concretas (diagnóstico precoce, tratamento

atempado e correcto e redução do stigma), por forma a diminuir a carga da doença em todas as
comunidades onde esta é ainda endêmica;

• Sensibilizar os pacientes já infectados para que não deixem de tomar os medicamentos durante
o tratamento, por forma a ficarem curados e não terem deformidades;

• Sensibilizar os tomadores de decisão sobre a necessidade do contínuo fortalecimento de estraté-
gias de desenvolvimento de capacidades técnicas do pessoal de saúde para prestação de serviços
de qualidade para prevenção e controlo da lepra e gestão da morbidade e, principalmente, como
actores primários deste processo;

• O programa de controlo da lepra integre acções de redução da curva de infecções através de me-
didas que visem prevenir a doença nas pessoas em risco (as que vivem e convivem com pacientes
de lepra) de contrair a lepra.

As organizações que trabalham para o fim da Lepra em Moçambique, especialmente os membros da 
Federação Internacional das Organizações Contra a Lepra (ILEP) e parceiros locais, estão preocupados 
com a falta de um compromisso mais visível das autoridades de saúde para travar o avanço da lepra 
em Moçambique. O objectivo do programa é chegar a “ZERO LEPRA, ZERO DEFORMIDADES e ZERO 
DISCRIMINAÇÃO” em Moçambique. A materialização deste processo passa pelo aumento e demonstração 
do cometimento político do Governo com a causa. Caso contrário, comunidades inteiras podem estar 
infectadas e afectadas pela lepra e, consequentemente, muito mais pessoas estarão com deficiências. 
Neste contexto, apela-se:

Ao Governo  
• Alocação de fundos para o Programa Nacional de Controlo da Lepra para assegurar a cobertura

nacional de buscas activas de casos de lepra;
• Manter o compromisso de que a lepra não deve ser relegada para o segundo plano apesar da nova

doença (COVID-19) ter aparecido, por forma a não voltarmos aos níveis altos verificados antes
da eliminação;

• Elaborar um plano de acção que sirva de guia para travar o avanço da doença em Moçambique;
• Aumentar os conhecimentos e capacidades dos técnicos de saúde sobre o rastreio, diagnóstico,

tratamento e seguimento das complicações da lepra para que as buscas activas sejam efectivas e
produzam resultados;

• Assegurar a disponibilidade e acesso aos medicamentos pelos pacientes diagnosticados positivos
em lepra;

• Assegurar o seguimento das complicações de lepra e reabilitação baseada na comunidade aos
pacientes com esta necessidade;

• Incluir as pessoas com deficiências causadas pela lepra nos Programas de Protecção Social Bási-
ca.

A comunidade
• Fazer a sensibilização sobre a importância da prevenção da lepra e referir todos os casos suspei-

tos às Unidades Sanitárias e Grupos de auto-cuidado, através dos Provedores de Saúde Comuni-
tários;

• Participar activamente no processo de prevenção de deficiências e redução de incapacidades,
através da assisitência aos pacientes com necessidades, prática regular do auto-cuidado e reabi-
litação baseada na comunidade;

• Através dos Grupos de auto-cuidado,  que os membros das comunidades sejam actores activos na
sensibilização e advocacia junto ao Governo para que as respostas às necessidades das pessoas
afectadas não sejam negligenciadas.

A Comunicação Social
• Colaborar no processo de sensibilização comunitária sobre a prevenção da lepra em Moçambi-

que;
• Divulgar informações sobre o programa de controlo da lepra.

“UNIDOS PELA DIGNIDADE, ACABEMOS COM A LEPRA E A DISCRIMINAÇÃO DOS AFECTADOS”.

Para mais informações, contactem:
O representante da ILEP em Moçambique, através do

Adminlr@nlrmoz.org or 
NLR Mozambique

Rua Pereira Marinho, nº 91
ILEP Federation | Working worldwide to end leprosy

Comunicado de Imprensa

30 de Janeiro de 2022 – Dia Mundial de Luta Contra a Lepra

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Faz saber que por esta Secção correm termos processuais uns Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia 
Certa, registados sob o nº 10/20/C, que o exequente BIM - Banco Internacional de Moçambique, com sede na Rua 
dos Desportistas, nº 873 - 879/8, cidade de Maputo, representado pelo seu advogado Dr. Abílio Diol, move contra a 
co-executada ausente, Elisa da Glória Homuana, com último domicílio na Av. Ahmed Sekou Touré, nº 819, cidade de 
Maputo, actualmente em parte incerta.
É desta forma citada a co-executada Elisa da Glória Homuana, para, no prazo legal de 10 (dez) dias, com dilação de 15 
(quinze) dias, contados a partir da data da publicação do segundo número do presente anúncio, pagar ao exequente BIM 
- Banco Internacional de Moçambique, a quantia de 7 894 130,68MT (sete milhões, oitocentos e noventa e quatro 
mil, cento e trinta meticais e sessenta e oito centavos), juros, custas e demais despesas legais, nos presentes autos,
que este lhe move, ou nomear bens à penhora, suficientes para o mencionado pagamento, sob pena de não fazendo, se
devolver esse direito de nomeação ao mesmo exequente, o duplicado da petição inicial da aludida execução encontra-se
à sua disposição no Cartório da Secção, podendo lhe ser entregue com a nota legal que este acompanha para esse efeito,
podendo opor-se à execução por embargo a deduzir no mesmo prazo ou agravar o despacho de citação no prazo de 8
(oito) dias, nos termos conjugados dos artigos 811, nº 1, 836, nº 1, al. A), 812, 816 e 685, nº 1, todos do CP Civil.
Para constar se passou o presente anúncio nos termos do artigo 248, do CP Civil.

Matola, aos 17 de Dezembro de 2021

O Escrivão de Direito
Alfredo César Bila

Verifiquei
O Juiz de Direito

Domingos Samuel
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Citando credores desconhecidos

O DOUTOR SALOMÃO PAULO MANHIÇA, JUIZ DE DIREITO DESTA SECÇÃO
Faz saber que nesta Secção correm termos processuais uns Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa Sob 
Forma de Processo Ordinário, registados sob o nº 113/19/H, em que a Companhia Industrial da Matola, com sede na Via 
Impasse, Porta nº 76, Matola “A”, move contra Padaria Chachuaio, com domicílio no Bairro São Dâmaso, Q. 35, casa nº 112, Matola.
Para o pagamento da dívida no valor de 589 529,90MT (quinhentos e oitenta e nove mil, quinhentos e vinte e nove meticais e 
noventa centavos), foram penhorados;

Verba I
 » Amassadeira de pão, da marca Ferneto, com capacidade de 50 Kg, de cor branca;

Verba II
 » Amassadeira de pão, da marca Ferneto, com capacidade de 15KG;

Verba III
 » Divisória de 12 (doze) bocas, cor branca, da marca Ferneto;

Verba IV
 » Forno para pão com 9 (nove) bocas, da marca Ferneto.

Para constar se passou o presente edital e outros dois de igual teor, que serão afixados nos locais indicados na lei, sendo um à porta 
do Tribunal, outro à porta do estabelecimento comercial da executada e o último no Conselho Municipal da última residência.

Matola, aos vinte e seis dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e dois

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei
O Juiz de Direito

Salomão Paulo Manhiça
51
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VACANCY – COUNTRY MANAGER

The Hunger Project works on ending chronic hunger and poverty by pioneering 
sustainable, grassroots, integrated, women-centred strategies and advocating for their 
widespread adoption in countries throughout the world. 
The Hunger Project in Mozambique has a strong track record of proven success 
in building the capacities of rural communities to self-reliance in Chokwe and Zuza 
epicenters, strong collaboration with local governments, and is now expanding to 
Zinave National Park Communities.

An exciting position of “Country Manager” for Mozambique has opened up !!!! at 
The Hunger Project Mozambique Head Office in Maputo.

A full job description and application procedures can be found on here 
https://thp.org/opportunities/thp-mozambique-country-manager/. It is 
strongly recommended that applicants read the job description before submitting 
applications. 
Female candidates are strongly encouraged to apply. Only shortlisted candidates 
will be contacted.

VAGA -GESTOR NACIONAL

A The Hunger Project trabalha para combater a fome crónica e a pobreza por meio de 
uma estratégia sustentável pioneira, integrada e centrada nas mulheres e defendendo 
sua ampla adopção em países de todo o mundo. 
A The Hunger Project em Moçambique tem um forte histórico de sucesso comprovado na 
capacitação das comunidades rurais para a auto-suficiência nos epicentros de Chókwè 
e Zuza, ambos na Província de Gaza com uma forte relação de trabalho e parceria com 
os Governos locais, estando no presente estágio, a expandir a sua intervenção para a 
província de Inhambane, concretamente para as comunidades do Parque Nacional do 
Zinave.

Uma aliciante posição de “Gestor Nacional” abriu em Moçambique!

Uma descrição completa do trabalho e os procedimentos de candidatura podem ser 
encontrados no site: https://thp.org/opportunities/thp-mozambique-country-
manager/. É altamente recomendável que os candidatos leiam a descrição de tarefas 
antes de enviar as candidaturas.
Candidatas do sexo feminino são fortemente encorajadas a se inscrever.
Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.
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ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE EXPRESSÃO DE INTERESSE
(CONSULTORES INDIVIDUAIS)

País: Moçambique
Nome do Projecto: Projecto Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais - IFRDP
Donativo No.: D2490-MZ
Designação dos Serviços: Serviços de Consultoria de Especialista em GBV para a ANE, IP na Província de 
Zambézia.
Nº do Concurso: 20/GE-ANE, IP/370/2021
Entidade Contratante: Administração Nacional de Estradas, IP

1. O Governo de Moçambique (GOM) recebeu financiamento do Banco Mundial para custos do Projecto Integrado de
Desenvolvimento de Estradas Rurais (IFRDP) e pretende aplicar parte dos fundos para Serviços de Consultoria de
Especialista em GBV para a ANE, IP na Província da Zambézia.

2. O objectivo geral dos serviços de consultoria é o de apoiar a Unidade de Implementação de Projectos (UIP) que foi
criada na ANE, IP, e com a responsabilidade de garantir o cumprimento dos requisitos estipulados nos acordos de
financiamento da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) e execução dos projectos dentro dos prazos
estabelecidos.

3. Os Termos de Referência detalhados para os serviços poderão ser obtidos no endereço a seguir indicado:
Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403 
Maputo - Moçambique
Telefone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

4. Assim, a Administração Nacional de Estradas, IP, convida consultores individuais elegíveis para manifestarem o seu
interesse em levar a cabo os serviços durante 4 anos. Os Consultores interessados deverão fornecer informação
demonstrando que possuem qualificações e experiência relevante para a prestação dos serviços.

5. A avaliação das manifestações de interesse será com base na qualidade, de acordo com uma matriz robusta de
pontos fortes e fracos, e a lista curta será composta a partir da lista de consultores individuais qualificados, tendo em
consideração os seguintes critérios:

 Nível Universitário em Saúde Pública, Estudos do Género, Sociologia, Antropologia, Economia ou em área
similar;

 Mínimo de cinco (5) anos de experiência profissional em Violência Baseada no Género (GBV) e áreas
relacionadas, violência contra a Mulher, violência doméstica e/ou violência contra a criança, incluindo
avaliação de intervenção em GBV;

 Fluência em Português e Inglês (fala, leitura e escrita).

6. Chama-se atenção aos consultores interessados para a Seção III, parágrafo 3.14, 3.16, e 3.17 dos Regulamentos de
Licitação do Banco Mundial “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 (“Procurement Regulations”),
que estabelece a política do Banco Mundial no concernente a conflitos de interesse.

7. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Consultor Individual (IC) definido nos Regulamentos de
Licitação.

8. Mais informação poderá ser obtida no endereço a seguir indicado durante as horas normais de expediente, isto é, das 
07.30 às 15.30 horas locais de segunda a sexta-feira, excepto aos feriados:

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Mozambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

9. Expressões de Interesse, na Língua Inglesa, claramente indicando o Concurso Nr. 20/GE-ANE, IP/370/2021
- “Serviços de Consultoria de Especialista em GBV para a ANE, IP na Província da Zambézia” deverão ser
submetidas por escrito para o endereço abaixo indicado (em formato físico, por correios, ou por correio electrónico)
até as 15.30 horas do dia 11 de Fevereiro de 2022.

Entidade Contratante

Endereço 
:

Administração Nacional de Estradas, IP
Gabinete do Director-Geral
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403

Cidade : Maputo
País : Mozambique
Telefone : +258 21 476 163 / 7
Correio Electrónico : aneconsultant21@gmail.com

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANTS)

Country: Mozambique 
Name of Project: Integrated Feeder Road Development Project (IFRDP)
Grant No.: D2490-MZ
Assignment Title: Consultancy Services for Recruitment of Provincial GBV Specialist for ANE, IP Provincial Level 
(Zambézia Province)
Reference No: 20/GE-ANE, IP/370/2021
Client: Administração Nacional de Estradas, IP

1. The Government of Mozambique (GOM) has received financing from the World Bank toward the cost of the
Integrated Feeder Roads Development Project (IFRDP), and intends to apply part of the proceeds for consulting
services for Consultancy Services for Recruitment of Provincial GBV Specialist for ANE, IP Provincial Level
(Zambézia Province).

2. The general objective of the consultant services is to support the Project Implementations Unit (PIU) which was
created at ANE, IP with responsibility to ensure the compliance of requirements stipulated in the International
Development Association (IDA) financing agreements, execution and monitoring of the projects on due time. 

3. The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained at the address given below:
Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

4. The Administração Nacional de Estradas, IP now invites eligible Individual Consultants to express their interest in
providing the Services during 4 years. Interested Consultants should provide information demonstrating that they 
have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.

5. The evaluation of expressions of interest will be made on qualitative basis according to a robust matrix of strengths 
and weaknesses and the shortlist will be composed from the list of qualified individual consultants considering the
following criteria:
 University degree in Public Health, Gender Studies, Sociology, Anthropology, Economics, or in similar field;
 Minimum of five (5) years’ general professional experience in Gender-Based Violence (GBV) and related

themes, violence against women, domestic violence and/or violence against children prevention and expose
programing, including assessing GBV intervention.

 Fluency in Portuguese and English so as to be able to communicate (speaking, reading and writing).

6. The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s
“Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 (“Procurement Regulations”), setting forth the World
Bank’s policy on conflict of interest.

7. A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant (IC) method set out in the Procurement
Regulations.

8. Further information can be obtained at the address below during office hours, from 07:30 - 15:30 hours local time,
Mondays to Fridays inclusive, except Public Holidays:

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

9. Expressions of interest in English Language clearly marked Reference No: 20/GE-ANE, IP/370/2021 -
“Consultancy Services for Recruitment of Provincial GBV Specialist for ANE, IP Provincial Level (Zambézia
Province)” must be delivered in a written form to the address below (in hard copy, or by post mail or by e-mail)
on or before 15:30 p.m. (local time), on 11th of February 2022.

Client

Street Address 

: Administração Nacional de Estradas (ANE)
Gabinete do Director-Geral
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403

Attention : Director General
City : Maputo
Country : Mozambique
Telephone : +258 21 476 163 / 7
Email : aneconsultant21@gmail.com
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Escritórios de Moçambique
Rua. A.W Bayly N°61 Maputo, Moçambique
Tel: +258.21.490370 Cell: +258.82.0001955 Fax: +258.21.490375  www.jhpiego.org

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Concurso Ref. 002/2022 – TIPTOP

1. A JHPIEGO Mozambique convida por este meio as empresas interessadas e
elegíveis a manifestarem o seu interesse na apresentação de propostas em CARTA
FECHADA para fornecimento de serviços de:

Impressão de diversos Instrumentos de Monotoria e Avaliação destinado ao 
Programa de TIPTOP.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações examinando os
Documentos do Concurso, pelo que estes, poderão ser levantados sem nenhum
encargo, através do endereço abaixo indicado, das 8.00 às 15.30 horas , a partir do
dia 1 de Fevereiro até ao dia 4 de Fevereiro de 2022.

3. A proposta deve ser apresentada em Meticais (MZN) indicando o valor unitário
para cada item e total dos items, o número do NUIT da Jhpiego, o valor do IVA
deve ser referenciado a sua percentagem. TODAS AS PROPOSTAS ABERTAS,
enviadas sem as descrições acima referenciadas OU ENVIADAS POR EMAIL SERÃO
INVALIDADAS.

4. O período de validade das propostas deverá ser de 120 dias úteis, no mínimo.

5. A manifestação de interesse está aberta a todos os concorrentes legalmente
registados e/ou ilegíveis (anexar documentação relativa), pelo que, o processo
será regido de acordo com as normas e procedimentos em vigor na Jhpiego
Moçambique.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo no dia 4 de Fevereiro de
2022, pelo que, as mesmas serão abertas em sessão reservada dirigida por um
Comité de Avaliação interno criado para o efeito.

JHPIEGO Mozambique
Av. Armando Tivane, Nº 1608

Cell: 258 843123806
Maputo – Moçambique

875 826

Com a revisão da Constituição da República de Moçambique (CRM) de 2004 através da Lei nº 
1/2018, de 12 de Junho, foram criados novos Órgãos de Governação Local, nomeadamente, entidades 
descentralizadas (Órgãos de Governação Descentralizada Provincial, Distrital e Autarquias Locais) e 
os Órgãos de Representação do Estado na Província.

Neste contexto o Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Administração Estatal 
e Função Pública, com o apoio da UNICEF, pretende lançar um Concurso para a Selecção de um 
Consultor Individual para proceder à Revisão do Manual das Assembleias Provinciais. 

1. Objectivos da Consultoria
Rever o Manual da Assembleia Provincial acrescentando e melhorando o seu conteúdo e estrutura
visando obter um instrumento que efectivamente apoie o Membro da Assembleia Provincial no
exercício das suas funções.

2. Duração da Consultoria
A consultoria terá a duração de 30 dias úteis.

A Consultoria trabalhará em estreita coordenação com a Direcção Nacional da Administração Local 
(DNAL) no MAEFP.

Todos os produtos da consultoria deverão ser submetidos em formato electrónico, com uma cópia em 
formato PDF e cópia (s) em formato editável (MS Word para texto, Ms Excel para planilhas e shap file 
para mapas). As apresentações em PowerPoint que o Consultor irá efectuar deverão ser entregues ao 
grupo de referência que será criado pelo MAEFP para apreciação e acompanhamento da Consultoria.
Os produtos da consultoria após aceitação e aprovação pelo grupo de referência são propriedade do 
Governo de Moçambique. 

3. Perfil do Consultor
a) Formação Superior em Ciências Sociais (Administração Pública, Direito, Economia, Ciência

Política, Sociologia ou Antropologia);

b) Experiência comprovada na realização de trabalho similar, aspectos de pedagogia e didáctica
e formação;

c) Conhecimento do novo pacote legislativo sobre descentralização;

d) Experiência comprovada nos processos de descentralização e governação local em Moçambique;

e) Conhecimento comprovado sobre a organização e funcionamento da Assembleia Provincial
constitui uma vantagem;

f) Experiência na realização de trabalhos de capacitação dos membros da Assembleia Provincial
constitui uma vantagem;

g) Facilidade de trabalhar em equipa.

4. O Ministério da Administração Estatal e Função Pública convida os consultores interessados e
elegíveis a manifestarem o seu interesse na prestação destes serviços. Os consultores devem
fornecer informações credíveis que demostrem que possui as qualificações exigidas e necessárias,
bem como experiência relevante e comprovada para executar os serviços.

5. Os Termos de Referência (TdR) detalhados para os serviços bem como outras informações podem
ser obtidos no endereço abaixo indicado, nas horas normais de expediente, das 7.30 às 15.30horas.

6. O Consultor será seleccionado com base na modalidade de “selecção de pessoas singulares” e o
concurso será regido de acordo com os procedimentos indicados no Regulamento de Contratação
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

7. As Manifestações de Interesse deverão ser submetidas em triplicado no envelope fechado e selado
no endereço abaixo até ao dia 15 de Fevereiro de 2022.

8. Endereço:
Ministério da Administração Estatal e Função Pública
Departamento de Aquisições
Rua da Rádio, nº 112, Caixa Postal 4116
Telefones: 258 (21) 350900 e 258 (21) 350970
Telemóveis: 258823284270 e 258843284240

Maputo, aos 28 de Janeiro de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
----------

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Contratação de Consultor Individual para Revisão do Manual das Assembleias Provinciais
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PUBLICIDADE 19Terça-feira, 1 de Fevereiro de 2022

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANTS)

Country: Mozambique 
Name of Project: Integrated Feeder Road Development Project (IFRDP)
Grant No.: D2490-MZ
Assignment Title: Consultancy Services for Recruitment of Provincial GBV Specialist for ANE, IP 
Provincial Level (Nampula Province)
Reference No: 19/GE-ANE, IP/370/2021
Client: Administração Nacional de Estradas, IP

1. The Government of Mozambique (GOM) has received financing from the World Bank toward the
cost of the Integrated Feeder Roads Development Project (IFRDP), and intends to apply part of
the proceeds for consulting services for Consultancy Services for Recruitment of Provincial GBV
Specialist for ANE, IP Provincial Level (Nampula Province).

2. The general objective of the consultant services is to support the Project Implementations Unit
(PIU) which was created at ANE, IP with responsibility to ensure the compliance of requirements
stipulated in the International Development Association (IDA) financing agreements, execution
and monitoring of the projects on due time.

3. The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained at the address given below:

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

4. The Administração Nacional de Estradas, IP now invites eligible Individual Consultants to express
their interest in providing the Services during 4 years. Interested Consultants should provide
information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to
perform the Services.

5. The evaluation of expressions of interest will be made on qualitative basis according to a robust
matrix of strengths and weaknesses and the shortlist will be composed from the list of qualified
individual consultants considering the following criteria:
 University degree in Public Health, Gender Studies, Sociology, Anthropology, Economics, or

in similar field;
 Minimum of five (5) years’ general professional experience in Gender-Based Violence (GBV)

and related themes, violence against women, domestic violence and/or violence against
children prevention and expose programing, including assessing GBV intervention.

 Fluency in Portuguese and English so as to be able to communicate (speaking, reading and
writing).

6. The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17
of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 (“Procurement
Regulations”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

7. A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant (IC) method set out in
the Procurement Regulations.

8. Further information can be obtained at the address below during office hours, from 07:30 - 15:30
hours local time, Mondays to Fridays inclusive, except Public Holidays:

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

9. Expressions of interest in English Language clearly marked Reference No: 19/GE-ANE,
IP/370/2021 -  “Consultancy Services for Recruitment of Provincial GBV Specialist for
ANE, IP Provincial Level (Nampula Province)” must be delivered in a written form to the address
below (in hard copy, or by post mail or by e-mail) on or before 15:30 p.m. (local time), on 11th of
February 2022.

Client

Street Address 
:

Administração Nacional de Estradas (ANE)
Gabinete do Director-Geral
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403

Attention : Director General
City : Maputo
Country : Mozambique
Telephone : +258 21 476 163 / 7
Email :  aneconsultant21@gmail.com 

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE EXPRESSÃO DE INTERESSE
(CONSULTORES INDIVIDUAIS)

País: Moçambique
Nome do Projecto: Projecto Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais - IFRDP
Donativo No.: D2490-MZ
Designação dos Serviços: Serviços de Consultoria de Especialista em GBV para a ANE, IP na 
Província de Nampula.
Nº do Concurso: 19/GE-ANE, IP/370/2021
Entidade Contratante: Administração Nacional de Estradas, IP

1. O Governo de Moçambique (GOM) recebeu financiamento do Banco Mundial para custos do Projecto
Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais (IFRDP) e pretende aplicar parte dos fundos para
Serviços de Consultoria de Especialista em GBV para a ANE, IP na Província de Nampula.

2. O objectivo geral dos serviços de consultoria é o de apoiar a Unidade de Implementação de Projectos
(UIP) que foi criada na ANE, IP, e com a responsabilidade de garantir o cumprimento dos requisitos
estipulados nos acordos de financiamento da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) e
execução dos projectos dentro dos prazos estabelecidos.

3. Os Termos de Referência detalhados para os serviços poderão ser obtidos no endereço a seguir
indicado:

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403 
Maputo - Moçambique
Telefone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

4. Assim, a Administração Nacional de Estradas, IP, convida consultores individuais elegíveis
para manifestarem o seu interesse em levar a cabo os serviços durante 4 anos. Os Consultores
interessados deverão fornecer informação demonstrando que possuem qualificações e experiência
relevante para a prestação dos serviços.

5. A avaliação das manifestações de interesse será com base na qualidade, de acordo com uma matriz
robusta de pontos fortes e fracos, e a lista curta será composta a partir da lista de consultores
individuais qualificados, tendo em consideração os seguintes critérios:

 Nível Universitário em Saúde Pública, Estudos do Género, Sociologia, Antropologia, Economia
ou em área similar;

 Mínimo de cinco (5) anos de experiência profissional em Violência Baseada no Género (GBV)
e áreas relacionadas, violência contra a Mulher, violência doméstica e/ou violência contra a
criança, incluindo avaliação de intervenção em GBV;

 Fluência em Português e Inglês (fala, leitura e escrita).

6. Chama-se atenção aos consultores interessados para a Secção III, parágrafo 3.14, 3.16, e 3.17 dos
Regulamentos de Licitação do Banco Mundial “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July
2016 (“Procurement Regulations”), que estabelece a política do Banco Mundial no concernente a
conflitos de interesse.

7. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Consultor Individual (IC) definido nos
Regulamentos de Licitação.

8. Mais informação poderá ser obtida no endereço a seguir indicado durante as horas normais de
expediente, isto é, das 07.30 às 15.30 horas locais de segunda a sexta-feira, excepto aos feriados:

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Mozambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

9. Expressões de Interesse, na Língua Inglesa, claramente indicando o Concurso Nr. 19/GE-ANE,
IP/370/2021 - “Serviços de Consultoria de Especialista em GBV para a ANE, IP na Província
de Nampula” deverão ser submetidas por escrito para o endereço abaixo indicado (em formato
físico, por correios, ou por correio electrónico) até as 15.30 horas do dia 11 de Fevereiro de 2022.

Entidade Contratante

Endereço 
:

Administração Nacional de Estradas, IP
Gabinete do Director-Geral
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403

Cidade : Maputo
País : Mozambique
Telefone : +258 21 476 163 / 7
Correio Electrónico : aneconsultant21@gmail.com
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INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA

MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO DOS ESCRITORES MOÇAMBICANOS

CONVOCATÓRIA
Nos termos dos artigos trigésimo, número um, trigésimo sexto, número um e quadragésimo, número um, é convocada 
a Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Escritores Moçambicanos para reunir na sua sede, no dia 5 de Março 
de 2022, pelas 10.00 horas, com a seguinte ordem do dia:

1. Apresentação e apreciação do Relatório de Actividades e Contas;
2. Apresentação e aprovação do parecer do Conselho Fiscal e aprovação do Relatório de Actividades e Contas;
3. Informação sobre admissão de novos membros e,

4. Eleição de novos corpos directivos.

Maputo, aos 31 de Janeiro de 2022
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

1310

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA DE MAPUTO
CARTÓRIO NOTARIAL DA MATOLA

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JOÃO CINTURÃO QUINHENTOS
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e nove de Novembro de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas setenta e oito a 
folhas oitenta verso, do livro de notas para escrituras diversas número cento e setenta e nove, traço “B”, deste Cartório Notarial, a cargo de ARNALDO 
JAMAL DE MAGALHÃES, Conservador e Notário Superior, do referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito 
de JOÃO CINTURÃO QUINHENTOS, de sessenta e seis anos de idade, no estado civil que era casado com Luísa Paulino Jone Tomás Quinhentos, 
sob o regime de comunhão geral de bens, natural de Tete, filho de Thaúlo Quinhentos e de Celesta Cinturão, com última residência no Bairro da 
Coop, cidade de Maputo.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição de última vontade. Deixou como únicos e universais herdeiros de seus bens, 
seus filhos: João Leonel Carlos Cunamizana Quinhentos, solteiro, maior, natural de Chimoio e residente no Bairro Belo Horizonte, Boane, Regina 
Cármen Eunice Cunamizana Quinhentos, solteira, maior, natural de Chimoio e residente em Nampula, Stérgio Danilo Cunamizana Quinhentos, 
solteiro, maior, natural de Chimoio e residente em Tete, João Edisson Ivan Francisco Thaúlo Quinhentos, solteiro, maior, natural de Tete e 
residente no Bairro da Matola “C”, Matola, Lucéndrio de Lurdes Francisco Thaúlo Quinhentos, solteiro, maior, natural de Tete e residente no 
Bairro da Matola “C”, Matola, Luísa Yasmin Dagmar Thaúlo Quinhentos, solteira, maior, natural de Tete e residente em Portugal e cônjuge Luísa 
Paulino Jone Tomás Quinhentos, viúva, natural de Mutarara e residente no Bairro da Matola “C”, Matola.
Que segundo a lei não há pessoas que prefiram ou que possam concorrer a esta sucessão da herança aos indicados herdeiros.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Matola, aos 31 de Janeiro de 2022

A Notária
(Ilegível)
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PUBLICIDADE20 Terça-feira, 1 de Fevereiro de 2022

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 181/W/ANRLMP/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE OBRAS PARA REABILITAÇÃO DE 
ESTRADAS RURAIS NA PROVÍNCIA DE NAMPULA

1. O Governo de Moçambique através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) está a
implementar o Projecto de Gestão Integrada de Agricultura e Recursos Naturais (SUSTENTA) e pretende 
aplicar parte dos fundos para a Contratação de Empreitada de Obras para Reabilitação de Estradas
Rurais na Província de Nampula, de acordo com o seguinte:

• Lote1: N/C – Zona Municipal/Regadio de Micheche;
• Lote 2: Cruz. R696/Bloco Agrícola - Rapale;
• Lote 3: N/C – Cruz. N13 (Metacusse)/Riane – Ribáuè

2. Assim, o FNDS convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para a realização
dos trabalhos.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso
ou levantá-los nos endereços abaixo indicados, das 8.00 às 15.00 horas, mediante pagamento de
importância não reembolsável de 3.500,00MT (três mil e quinhentos meticais), a ser depositada na
conta Millennium BIM n.º 130967170 a favor do FNDS.

3. A visita aos locais das obras será realizada de acordo com a tabela abaixo:

Item Local de Obra Local de Encontro Dia Hora

1 Lote1: N/C – Zona Municipal/Regadio de Micheche SDPI Malema 7/2/2022 10.00 horas

2 Lote 2: Cruz. R696/Bloco Agrícola SDPI Rapale 8/2/2022 14.00 horas

3 Lote 3: N/C – Cruz. N13 (Metacusse)/Riane SDPI Ribáuè 8/2/2022 9.00 horas

4. As propostas deverão ser válidas por 120 dias e acompanhadas de uma garantia provisória no valor de
250.000,00MT (duzentos e cinquenta mil meticais), válida por 150 dias.

5. Para os concorrentes interessados, é requerido o Alvará de 5ª classe, Categorias I (Subc. 1ª a 14ª), II
(Subc. 1ª a 8ª), III (Subc. 1ª a 12ª) e V (Subc. 1ª a 7ª), bem como a relação das obras realizadas e com
facturação média anual, nos três últimos exercícios fiscais, de valor igual ou superior a 31.000.000,00MT,
com indicação dos dados necessários à sua verificação.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço 1 abaixo até às 10.00 horas do dia 14 de Março
de 2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo dia e local, às 10.15 horas, na presença dos
concorrentes e público que desejar participar.

7. O concurso será regido pelo Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento 
de Projectos de Investimentos do Banco Mundial, edição de Julho de 2016.

Endereço:
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável
Av. Vladimir Lenine, n.º 174

Edifício Millenium Park, 7º andar
Maputo - Moçambique
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL
UNIDADE DE GESTÃO DO PROJECTO

Projecto ID N.º P163989

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

= CONSULTORIA INDIVIDUAL =

ELABORAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO 
DE REASSENTAMENTO ABREVIADO (PARA)

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Administração Estatal e Função
Pública (MAEFP) com o apoio financeiro do Banco Mundial está a implementar o Projecto de
Desenvolvimento Urbano e Descentralização (PDUL) que irá beneficiar 22 Municípios das
Províncias de Niassa, Zambézia, Sofala e Gaza. O Objectivo de Desenvolvimento do Projecto
é “Fortalecer o desempenho institucional e prover melhores infra-estruturas e serviços às
entidades locais participantes e dar uma resposta imediata e eficaz a uma crise ou emergência
elegível”

2. Os Municípios são responsáveis pela planificação e implementação das actividades/ sub-
projectos financiadas com as Subvenções de Desenvolvimento Municipal (SDM’s), estas
actividades estão ligadas ao desenvolvimento institucional, infra-estruturas e serviços
básicos.  Parte das actividades elegíveis planificadas pelos municípios, apresentam um
potencial de impacto negativo nas áreas de implementação devido a interferências entre
os empreendimentos e as zonas habitacionais, mercados, barracas de venda de produtos,
culturas e fruteiras, o que requer a elaboração de um Plano de Acção de Reassentamento
Abreviado (PARA).

3. No fim da consultoria, esperam se de entre outros, os seguintes resultados:

• PAP’s identificadas e categorizadas;
• Realizado e apresentado o censo das PAPs, bem como o inventário de perda de bens e ou

bens afectados;
• Apresentado o Plano de Acção de Reassentamento Abreviado e de compensações

detalhado;
• Elaborado e divulgado o cut-off date;
• Desenhadas e descritas as formas de compensação/reassentamento, bem como de

restauração dos meios de subsistência;
• Realizada a consulta pública e evidenciada a inclusão dos resultados no PARA;
• Criadas as condições para divulgar e implementar o Mecanismo de Gestão de Queixas e

Reclamações;
• Criados os grupos de supervisão e acompanhamento do processo de reassentamento e

compensações;
• Descritas a assistência ao processo de reassentamento e compensações, referentes à

provisão de transporte de PAP’s, bens e materiais da habitação a ser destruída;
• Aprovado o cronograma e orçamento do processo de reassentamento/compensações e

identificadas as responsabilidades de cada interveniente;
• Desenho de um plano de monitoria, que inclua indicadores de desempenho e satisfação e

definição de responsabilidades para a monitoria do PAR
• Assinados acordos entre o proponente e as PAPs.

4. Para efeitos de elaboração do PARA, o MAEFP - PDUL solicita a candidatura de consultores
individuais, interessados, qualificados e elegíveis para candidatarem se para a prestação dos
seguintes Planos de Acção de Reassentamento Abreviado (PARA):

Lote Províncias Municípios Código do Concurso

1
Gaza e 
Sofala

• Bilene

• Beira, Dondo, Nhamatanda e
Gorongosa

MZ-MAEF-269567-CS-INDV

2
Niassa e 
Zambézia

• Lichinga

• Quelimane e Gurué
MZ-MAEF-269569-CS-INDV

# O Consultor deverá indicar as Províncias e o Código de Referência a que se candidata.

5. O consultor deverá possuir pelo menos as seguintes qualificações e experiência: (i)
Licenciatura em Ciências Sociais, Antropologia, Sociologia, Assistência Social ou áreas
afins; (ii) Mínimo de 5 anos de experiência profissional relevantes na preparação e
implementação de Planos de Acção de Reassentamento em Moçambique ou a nível
internacional, em particular projectos financiados pelo Banco Mundial ou outras agências
multilaterais; (iii) Mínimo de 2 anos de experiência na elaboração e implementação de
consultoria similares ao objecto destes Termos de Referência, incluindo a nível Municipal;
(iv) Domínio da legislação nacional sobre reassentamento (Decreto n.º 31/2012 que
aprova o Regulamento sobre Reassentamento em Moçambique), bem como das políticas 
de salvaguardas do Banco Mundial sobre Reassentamento Involuntário OP 4.12;

6. Chama-se atenção dos Consultores interessados à Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e
3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários da IPF” do Banco Mundial de Julho de
2016, Revisto em Novembro de 2017, Agosto de 2018 e Novembro de 2020 (“Regulamento
de Aquisições para Mutuários da IPF”), que estabelece a política do Banco Mundial sobre o
conflito de interesses; O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção
de Consultor Individual conforme estabelecido no Regulamento de Aquisições.

7. As manifestações de interesse em forma de CV deverão ser submetidas em formato
físico ou por email nos endereços indicados abaixo, até ao dia 14 de Fevereiro de 2022.
Consultores interessados em obter os Termos de Referência, poderão acessar a página do
projecto, https://www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos

Endereço da UGP:
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local - PDUL
Unidade de Gestão do Projecto
Rua 1301, Cowork Lab 2, Bairro da Sommerschield, Maputo
Email: procurement@pdul.gov.mz / ancha.nghulele@pdul.gov.mz;
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Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 180/W/ANRLMP/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE OBRAS PARA REABILITAÇÃO DE 
ESTRADAS RURAIS NA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA (DISTRITO DE GILÉ)

1. O Governo de Moçambique através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) está a
implementar o Projecto de Gestão Integrada de Agricultura e Recursos Naturais (SUSTENTA) e pretende
aplicar parte dos fundos para a Contratação de Empreitada de Obras para Reabilitação de Estradas Rurais 
na Província da Zambézia, Distrito do Gilé de acordo com o seguinte:

• Lote 1: Construção de Pontão Misto sobre o Rio Nagonha (NC INTXOTXA - PURY (Km:21+100);
• Lote 2: Construção de Pontão Misto sobre o Rio Nanga (NC INTXOTXA - PURY (Km:30+300);
• Lote 3: Construção de Pontão Misto sobre o Rio Namitatare (NC INTXOTXA - PURY (Km:31+100).

2. Assim, o FNDS convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para a realização dos
trabalhos.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso
ou levantá-los nos endereços abaixo indicados, das 8.00 às 15.00 horas, mediante pagamento de
importância não reembolsável de 3.500,00MT (três mil e quinhentos meticais), a ser depositada na
conta Millennium BIM n.º 130967170 a favor do FNDS.

4. A visita aos locais das obras será realizada de acordo com a tabela abaixo:

Item Local da Obra Local de Encontro Dia Hora

1
Lote1: Construção de Pontão Misto sobre 

o Rio Nagonha (NC INTXOTXA - PURY
(Km:21+100)

Posto Administrativo 
de Moneia

8/2/2022 8.30 horas2
Lote 2: Construção de Pontão Misto 

sobre o Rio Nanga (NC INTXOTXA - PURY 
(Km:30+300) 

3
Lote 3: Construção de Pontão Misto sobre 
o Rio Namitatare (NC INTXOTXA - PURY

(Km:31+100). 

5. As propostas deverão ser válidas por 120 dias e acompanhadas de uma garantia provisória no valor de
250.000,00MT (duzentos e cinquenta mil meticais), válida por 150 dias.

6. Para os concorrentes interessados, é requerido o Alvará de 5ª classe, Categorias I (Subc. 1ª a 14ª), II
(Subc. 1ª a 8ª), III (Subc. 1ª a 12ª) e V (Subc. 1ª a 7ª), bem como a relação das obras realizadas e com
facturação média anual, nos três últimos exercícios fiscais, de valor igual ou superior a 31.000.000,00MT,
com indicação dos dados necessários à sua verificação.

7. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 15 de Março de 2022
e serão abertas em sessão pública, no mesmo dia e local, às 10.15 horas, na presença dos concorrentes
e público que desejar participar.

8. O concurso será regido pelo Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento
de Projectos de Investimentos do Banco Mundial, edição de Julho de 2016.

Endereço:
  Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável

           Av. Acordos de Lusaka-Praça dos Heróis Moçambicanos
           Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Bloco A - R/C
          Maputo - Moçambique

941
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Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 182/W/ANRLMP/2021

Contratação de Empreitada de Obras para Reabilitação de
 Estradas Rurais na Província de Manica

1. O Governo de Moçambique através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) está a implementar o
Projecto de Gestão Integrada de Agricultura e Recursos Naturais (SUSTENTA) e pretende aplicar parte dos fundos para
a Contratação de Empreitada de Obras para Reabilitação de Estradas Rurais na Província de Manica, de acordo com o
seguinte:

• Lote 1:  Estrada Catandica - Muenene

• Lote 2:  Phanze - Mpatagoma

• Lote 3:  EP1/Lore (belo) - Medzidzi

• Lote 4:  Cruz EN260 - Central Mavuzi

• Lote 5:  Cruz R964 (Munhadza) - Chinhacata

• Lote 6:  N/C Rotanda - Massapa

• Lote 7:  Cruz Messica Sede (Ruaça) - Nucumbeza.

2. Assim, o FNDS convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para a realização dos trabalhos.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los no
endereço abaixo indicado, das 8.00 às 15.00 horas, mediante pagamento de importância não reembolsável de 3.500,00MT
(três mil e quinhentos meticais), a ser depositada na conta Millennium BIM n.º 130967170 a favor do FNDS.

4. A visita aos locais das obras será realizada de acordo com a tabela abaixo:

Item Local da Obra Local de Encontro Dia Hora
1 Lote 1:  Estrada Catandica - Muenene SDPI

7/2/2022
  8.30 horas

2 Lote 2: Phanze - Mpatagoma SDPI 13.30 horas

3 Lote 3: EP1/Lore (belo) - Medzidzi SDPI 8/2/2022 13.30 horas

4 Lote 4: Cruz EN260 - Central Mavuzi SDPI

9/2/2022

  7.00 horas

5 Lote 5: Cruz R964 (Munhadza) - Chinhacata SDPI 10.00 horas

6 Lote 6: N/C Rotanda - Massapa SDPI 14.00 horas

7 Lote 7: Cruz Messica Sede (Ruaça) - Nucumbeza SDPI 8/2/2022   8.30 horas

5. As propostas deverão ser válidas por 120 dias e acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 250.000,00MT
(duzentos e cinquenta meticais), válida por 150 dias.

6. Para os concorrentes interessados, é requerido o Alvará de 5ª classe, Categorias I (Subc. 1ª a 14ª), II (Subc. 1ª a 8ª),
III (Subc. 1ª a 12ª) e V (Subc. 1ª a 7ª), bem como a relação das obras realizadas e com faturação média anual, nos três
últimos exercícios fiscais, de valor igual ou superior a 31.000.000,00MT, com indicação dos dados necessários à sua
verificação.

7. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 12.00 horas do dia 14 de Março de 2022 e serão
abertas em sessão pública, no mesmo dia e local, às 15.00 horas, na presença dos concorrentes e público que desejar
participar.

8. O concurso será regido pelo Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projectos de 
Investimentos do Banco Mundial, edição de Julho de 2016.

Endereço:
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável

Av. Acordos de Lusaka-Praça dos Heróis Moçambicanos 
Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural - Bloco A - R/C  

Tel: +258 – 21 327200, Caixa Postal n° 1406 
Cidade de Maputo – Moçambique 941

941941

PROJECTO SUSTENTA

Anúncio de Pedido de manifestação de interesse
Consultoria para Fiscalização da Contratação de Empreitada de Obras para 

Reabilitação de Estradas Rurais na Província da Zambézia

Data: 1/2/2022
Concurso N.º 180A/CS/ANRLMP/21

1. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) está a implementar o Projeto de Gestão Integrada de

Agricultura e de Recursos Naturais de Moçambique, com o financiamento do Banco Mundial e tem como um dos
grandes objectivos integrar as famílias rurais na agricultura sustentável e na cadeia de valores baseada na agricultura e

silvicultura, (Projecto SUSTENTA) e pretende aplicar parte desse fundo para a Contratação de Serviços de Consultoria

para Fiscalização da Contratação de Empreitada de Obras para Reabilitação de Estradas Rurais na Província da Zambézia

2. O principal objectivo desta consultoria é Fiscalizar a Empreitada de Obras para Reabilitação de Estradas Rurais na

Província da Zambézia

3. Os objectivos específicos desta consultoria são:
• Proceder a revisão do projecto através da verificação da existência de eventuais erros e omissões do mesmo e efectuar

os respectivos melhoramentos tendo em atenção o objetivo do projecto e orçamento definido;
• Coordenar directamente com o projectista em caso de dúvidas na implantação do projecto;
• Analisar e propor sobre as alterações das quantidades de serviços a serem executadas.

4. Assim, o FNDS, através do Projecto SUSTENTA, convida consultores interessados e elegíveis a manifestarem interesse

para prestar os serviços acima. Os consultores interessados devem fornecer informações que indiquem que estão

qualificadas para realizar os serviços (através de folhetos, descrição de trabalhos similares realizadas, anos de
experiência na área, incluindo experiência de trabalho, etc.).

5. A empresa de consultoria será seleccionada de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos no Regulamento
de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento de Bens, Obras, Serviços

Técnicos Serviços de Consultoria, de Julho de 2016, o método de selecção será a Selecção Baseada nas Qualificações do
Consultor (CQS). Espera-se que o contrato tenha a duração de 21 meses, sendo 9 de construção e 12 de garantia.

6. Os critérios da Lista Curta são: (i) A experiência geral da empresa (pelo menos 5 anos no mercado de consultoria); (ii)
pelo menos 5 anos de experiência na fiscalização de infraestruturas públicas; (iii) pelo menos 5 anos de experiência na
fiscalização de obras similares. A manifestação de interesse deverá ter um máximo de 25 páginas.

7. Os consultores interessados poderão levantar os Termos de Referência no endereço abaixo, nas horas normais de

expediente.

8. Os envelopes contendo as Manifestações de Interesse deverão ser enviados com as seguintes indicações:                                                       

Ref.: 180A/CS/ANRLMP/21 - Serviços de Consultoria para Fiscalização da Contratação de Empreitada de Obras
para Reabilitação de Estradas Rurais na Província da Zambézia.

9. As Manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até ao dia 21 de Fevereiro de 2022, às 10.00 
horas.

O endereço é:
Fundo Nacional do Desenvolvimento Sustentável, Projecto SUSTENTA

Avenida Acordos de Lusaka – Praça dos Heróis Moçambicanos 

Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural – Bloco A – R/C 
Cidade de Maputo – Moçambique

Email: procurement@fnds.gov.mz

PROJECTO SUSTENTA

Anúncio de Pedido de manifestação de interesse
Consultoria para Fiscalização da Empreitada de Obras para 

Reabilitação de Estradas Rurais na Província de Nampula

Data: 1/2/2022
Concurso N.º 181A/CS/ANRLMP/21

1. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) está a implementar o Projecto de Gestão Integrada de Agricultura 

e Recursos Naturais de Moçambique, com o financiamento do Banco Mundial e tem como um dos grandes objectivos integrar
as famílias rurais na agricultura sustentável e na cadeia de valores baseada na agricultura e silvicultura, (Projecto SUSTENTA) 

e pretende aplicar parte desse fundo para a Contratação de Serviços de Consultoria para Fiscalização da Empreitada de

Obras para Reabilitação de Estradas Rurais na Província de Nampula

2. O principal objectivo desta consultoria é Fiscalizar a Empreitada de Obras para Reabilitação de Estradas Rurais na Província 

de Nampula

3. Os objectivos específicos desta consultoria são:
• Proceder a revisão do projecto através da verificação da existência de eventuais erros e omissões do mesmo e efectuar os

respectivos melhoramentos tendo em atenção o objectivo do projecto e orçamento definido;
• Coordenar directamente com o projectista em caso de dúvidas na implantação do projecto;
• Analisar e propor sobre as alterações das quantidades de serviços a serem executadas.

4. Assim, o FNDS, através do Projecto SUSTENTA, convida consultores interessados e elegíveis a manifestarem interesse para

prestar os serviços acima. Os consultores interessados devem fornecer informações que indiquem que estão qualificadas
para realizar os serviços (através de folhetos, descrição de trabalhos similares realizadas, anos de experiência na área,

incluindo experiência de trabalho, etc.).

5. A empresa de consultoria será seleccionada de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos no Regulamento
de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento de Bens, Obras, Serviços Técnicos 

Serviços de Consultoria de Julho de 2016, o método de selecção será a Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (CQS).
Espera-se que o contrato tenha a duração de 21 meses, sendo 9 de construção e 12 de garantia.

6. Os critérios da Lista Curta são: (i) A experiência geral da empresa (pelo menos 5 anos no mercado de consultoria); (ii)
pelo menos 5 anos de experiência na fiscalização de infra-estruturas públicas; (iii) pelo menos 5 anos de experiência na
fiscalização de obras similares. A manifestação de interesse deverá ter um máximo de 25 páginas.

7. Os consultores interessados poderão levantar os Termos de Referência no endereço abaixo, nas horas normais de

expediente.

8. Os envelopes contendo as Manifestações de Interesse deverão ser enviados com as seguintes indicações:                                                                            

Ref.: 181A/CS/ANRLMP/21- Serviços de Consultoria para Fiscalização da Empreitada de Obras para Reabilitação de
Estradas Rurais na Província de Nampula.

9. As Manifestações de interesse deverão ser entregue no endereço abaixo até ao dia 21 de Fevereiro de 2022, às 10.00
horas.

O endereço é:
Fundo Nacional do Desenvolvimento Sustentável, Projecto SUSTENTA

Avenida Acordos de Lusaka – Praça dos Heróis Moçambicanos, |

Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural – Bloco A – R/C 
Cidade de Maputo – Moçambique

Email: procurement@fnds.gov.mz

PROJECTO SUSTENTA

Anúncio de Pedido de manifestação de interesse
Consultoria para Fiscalização da Contratação de Empreitada de Obras para 

Reabilitação de Estradas Rurais na Província de Manica

Data: 1/2/2022
Concurso N.º 182A/CS/ANRLMP/21

1. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) está a implementar o Projeto de Gestão Integrada de Agricultura e 

Recursos Naturais de Moçambique, com o financiamento do Banco Mundial e tem como um dos grandes objectivos integrar
as famílias rurais na agricultura sustentável e na cadeia de valores baseada na agricultura e silvicultura, (Projecto Sustenta) 

e pretende aplicar parte desse fundo para a Contratação de serviços de Consultoria para Fiscalização da Empreitada de

Obras para Reabilitação de Estradas Rurais na Província de Manica

2. O principal objectivo desta consultoria é Fiscalizar a Empreitada de Obras para Reabilitação de Estradas Rurais na Província 

de Manica

3. Os objectivos específicos desta consultoria são:
• Proceder a revisão do projecto através da verificação da existência de eventuais erros e omissões do mesmo e efectuar

os respectivos melhoramentos tendo em atenção o objetivo do projecto e orçamento definido;
• Coordenar directamente com o projectista em caso de dúvidas na implantação do projecto;
• Analisar e propor sobre as alterações das quantidades de serviços a serem executadas.

4. Assim, o FNDS, através do Projecto SUSTENTA, convida consultores interessados e elegíveis a manifestarem interesse para 

prestar os serviços acima. Os consultores interessados devem fornecer informações que indiquem que estão qualificadas
para realizar os serviços (através de folhetos, descrição de trabalhos similares realizados, anos de experiência na área,

incluindo experiência de trabalho, etc.).

5. A empresa de consultoria será seleccionada de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos no Regulamento
de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento de Bens, Obras, Serviços

Técnicos Serviços de Consultoria, de Julho de 2016, o método de selecção será a Selecção Baseada nas Qualificações do
Consultor (CQS). Espera-se que o contrato tenha a duração de 21 meses, sendo 9 de construção e 12 de garantia.

6. Os critérios da Lista Curta são: (i) A experiência geral da empresa (pelo menos 5 anos no mercado de consultoria); (ii)
pelo menos 5 anos de experiência na fiscalização de infraestruturas públicas; (iii) pelo menos 5 anos de experiência na
fiscalização de obras similares. A manifestação de interesse deverá ter um máximo de 25 páginas.

7. Os consultores interessados poderão levantar os Termos de Referência no endereço abaixo, nas horas normais de

expediente.

8. Os envelopes contendo as Manifestações de Interesse deverão ser enviados com as seguintes indicações: Ref.: 180A/CS/

ANRLMP/20 - Serviços de Consultoria para Fiscalização da Contratação de Empreitada de Obras para Reabilitação 
de Estradas Rurais na Província de Manica.

9. As Manifestações de interesse deverão ser entregue no endereço abaixo até ao dia 21 de Fevereiro de 2022, às 10.00
horas.

O endereço é:
Fundo Nacional do Desenvolvimento Sustentável, Projecto SUSTENTA

Avenida Acordos de Lusaka – Praça dos Heróis Moçambicanos 

Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural – Bloco A – R/C
Cidade de Maputo – Moçambique

Email: procurement@fnds.gov.mz
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte 

___________________

Área de Aquisições  

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
A Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte convida a todos interessados e que reúnam os 
requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na 
tabela abaixo: 

N.º de
Ordem

N.º do
Concurso

Modalidade
Objecto do 
Concurso

Data, hora 
e local de 

entrega das 
propostas

Data, hora  
e local de 
abertura 

das 
propostas

Validade 
das 

Propostas

Garantia 
Provisória

1

ADIN - AA 
/CL – 

01/2022

Concurso 
Limitado

Contratação de 
uma empresa 

especializada no 
fornecimento 
de serviços de 
hospedagem 

na província de 
Maputo

18/2/2022, 
11.00 horas
Av. Ahmed 

Sekou Touré, 
nº 21, 

9º andar - 
Maputo

18/2/2022, 
11.30 horas
Av. Ahmed 

Sekou Touré, 
nº 21, 

9º andar - 
Maputo

90 Dias N/AP

2

ADIN – 
AA/CL – 
03/2022

Concurso 
Limitado

Contratação de 
uma empresa 

especializada no 
fornecimento 
de serviços de 
hospedagem 

na província de 
Cabo Delgado

17/2/2022, 
9.00 horas

Estrada 
Nacional 

Nº 1, Bairro 
de Mahate 

– Cidade de
Pemba

17/2/2022, 
9.30 horas

Estrada 
Nacional 

Nº 1, Bairro 
de Mahate 

– Cidade de
Pemba

90 Dias N/AP

3

ADIN – 
AA/CP – 
01/2022

Concurso 
Público

Contratação de 
uma empresa 

especializada no 
fornecimento 
de serviços de 

Agenciamento de 
Viagens 

25/2/2022, 
11.00 horas
Av. Ahmed 

Sekou Touré, 
nº 21 –

 9º andar – 
Cidade de 

Maputo

25/2/2022, 
11.30 horas
Av. Ahmed 

Sekou Touré, 
nº 21 – 

9º andar – 
Cidade de 

Maputo

90 Dias AP

4

ADIN – 
AA/CP – 
02/2022

Concurso 
Público

Contratação de 
uma empresa 

especializada no 
produção, gestão 
e manutenção da 

página Web

23/2/2022, 
11.00 horas

Estrada 
Nacional 

nº 1, Bairro 
de Mahate 

– Cidade de
Pemba

23/2/2022, 
11.30 horas

Estrada 
Nacional 

Nº 1, Bairro 
de Mahate 

– Cidade de
Pemba

90 Dias AP

5

ADIN – 
AA/CL – 
05/2022

Concurso 
Limitado

Contratação de 
uma empresa 

especializada no 
fornecimento 

de serviços 
de seguro de 

viaturas – Pemba

18/2/2022, 
12.30 horas

Estrada 
Nacional 

nº 1, Bairro 
de Mahate 

– Cidade de
Pemba

18/2/2022, 
13.00 horas

Estrada 
Nacional 

Nº 1, Bairro 
de Mahate 

– Cidade de
Pemba

90 Dias N/AP

6

ADIN – 
AA/CL – 
06/2022

Concurso 
Limitado

Contratação de 
uma empresa 

especializada no 
fornecimento, 
montagem e 
reparação de 

pneus– Pemba

17/2/2022, 
12.30 horas

Estrada 
Nacional 

nº 1, Bairro 
de Mahate 

– Cidade de
Pemba

17/2/2022, 
13.00 horas

Estrada 
Nacional 

Nº 1, Bairro 
de Mahate 

– Cidade de
Pemba

90 Dias N/AP

7

ADIN – 
AA/CP– 

03/2022

Concurso 
Público

Contratação de 
uma empresa 
especializada 

na manutenção 
e reparação de 
instalações em 

Lichinga

25/2/2022, 
9.00 horas
Av. Julius 
Nyerere, 
Bairro 4, 
Sanjala 

(em frente 
a ONP) - 
Lichinga 

25/2/2022, 
9.30 horas
Av. Julius 
Nyerere, 
Bairro 4, 

Sanjala (em 
frente a ONP) 

- Lichinga

120 Dias AP

  8

ADIN – 
AA/CL – 
09/2022

Concurso 
Limitado

Contratação de 
uma empresa 
especializada 

na manutenção 
e reparação de 
instalações – 

Pemba

18/2/2022, 
11.00 horas

Estrada 
Nacional 

nº 1, Bairro 
de Mahate 

– Cidade de
Pemba

18/2/2022, 
11.30 horas

Estrada 
Nacional 

nº 1, Bairro 
de Mahate 

– Cidade de
Pemba

120 Dias AP

1. Os interessados poderão obter mais informações, consultar os documentos de concurso ou
adquirí-los na Área de Aquisições da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, das
9.00 às 14.30 horas, nos seguintes endereços:

Cidade de Pemba – Estrada Nacional Nº 1, Bairro de Mahate;
Cidade de Maputo - Ahmed Sekou Touré, n° 21, 9º andar;
Cidade de Lichinga – Av. Julius Nyerere, Bairro 4 – Sanjala (em frente a ONP)

2. A aquisição do Documento do Concurso é mediante a apresentação do comprovativo de
depósito de 1.000,00MT (mil meticais) não reembolsáveis, que deverão ser depositados na
Conta nº 21229371610001 do BCI.

3. As propostas deverão ser entregues nos locais mencionados no mapa acima e serão
abertas em sessões públicas nos mesmos endereços, na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer e, outros interessados.

4. Os concursos são regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016,
de 8 de Março.

Pemba, Janeiro de 2022
A Autoridade Competente

(IIegível)

Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA

Anúncio do Concurso Público N.°: 200/G/MOZFIP/2021
Aquisição de Material Informático para PMRV e para 

Devolução às Províncias e DINAF

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) recebeu
um financiamento do Banco Mundial para implementar o projecto MozFIP, Programa de Investimento Florestal de
Moçambique que visa catalisar políticas e acções para facilitar a redução do desmatamento e da degradação florestal
e engloba o programa de Gestão Integrada da Paisagem da Zambézia (ZILMP). Nesse âmbito, o FNDS convida pessoas
colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas 
fechadas para o fornecimento de material informático para o PMRV e para devolução às províncias e DINAF.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-
los no endereço abaixo indicado a partir do dia 1 de Fevereiro de 2022, pela importância não reembolsável de
1.000,00MT (mil meticais), para cada conjunto.

3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no nº 2, até às 10.00 horas do dia 1 de Março de 2022, e
serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia.

5. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 180.000,00MT (cento e oitenta mil 
meticais), válida pelo prazo de 120 dias.

6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, usando Regime Especial regras do
Banco Mundial, nos termos do artigo 7 do mesmo regulamento.

ENDEREÇO:

Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS)
Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

Av. Acordos de Lusaka-Praça dos Heróis 
Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Bloco A-R/C, Tel: +258-21 327200, Caixa Postal n°1406 
Email: procurement@fnds.gov.mz 

Maputo – Moçambique

Maputo, Fevereiro de 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

PRIMEIRA SECÇÃO

ANÚNCIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA SANDRA FUNGULANE EMÍLIO, JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA SECÇÃO DO TRIBUNAL 

JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

Faz saber que nesta Secção correm seus termos uns Autos de Execução para Pagamento de Quantia Certa, com Processo Sumário, registados 
sob o número sessenta e quatro, barra dois mil e vinte, pendente nesta Secção, movidos por FAYADE HASSAN ABACASSAMO contra MUSSA 
DIQUISSIONE, para o pagamento da quantia de 2 400 000,00MT (dois milhões e quatrocentos mil meticais), foi penhorado um imóvel localizável 
na cidade de Nampula, Avenida do Trabalho, fracção autónoma E, 2º andar esquerdo, do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Nampula, sob o nº 1045, fls. 148, do livro B-3, composto por dois quartos, uma sala comum, uma cozinha e duas casas de banho.
São desta forma, nos termos do que dispõe o artigo 864º, do Código do Processo Civil, convocando-se os credores, as entidades legais e o cônjuge, para 
venda por proposta em carta fechada, nos termos do artigo 890 do CPC, para, no prazo de 10 (dez) dias, que começa a correr depois de finda a dilação 
de mais 15 (quinze) dias, contados da data da publicação do presente anúncio no jornal “Notícias”, em duas edições, designa-se o próximo dia 2 de 
Março de 2022, sob pena de se proceder a respectiva venda à revelia deles.

Nampula, aos 13 de Janeiro de 2022
(Ilegível)
(Ilegível)

Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA

Anúncio do Concurso Público N°: 199/G/MOZFIP/2021
Aquisição de Material de Campo / Medição para Centros 

Zonais, no Âmbito do Projecto da Rede Nacional das Parcelas 
Permanentes

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS)
recebeu um financiamento do Banco Mundial para implementar o projecto MozFIP, Programa de Investimento
Florestal de Moçambique que visa catalisar políticas e acções para facilitar a redução do desmatamento e
da degradação florestal, assim, pretende-se adquirir equipamento para os 4 Centros Zonais a ser usado no
levantamento de dados de campo das parcelas permanentes ao longo do país. Nesse contesto o FNDS convida
pessoas colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a
apresentarem propostas fechadas para o fornecimento de material de campo / medição para os centros
zonais no âmbito do projecto da Rede Nacional das Parcelas Permanentes.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou
adquirí-los no endereço abaixo indicado a partir do dia 1 de Fevereiro de 2022, pela importância não
reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), para cada conjunto.
3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias.
4. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no nº 2, até às 10.00 horas do dia 2 de Março
de 2022, e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia.
5. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 150.000,00MT (cento e
cinquenta mil meticais), válida pelo prazo de 120 dias.
6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, usando Regime
Especial regras do Banco Mundial, nos termos do artigo 7 do mesmo regulamento.

ENDEREÇO:
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS)

Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)
Av. Acordos de Lusaka-Praça dos Heróis 

Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Bloco A-R/C, Tel: +258-21 327200, Caixa Postal n.º 1406 

Email: procurement@fnds.gov.mz 
Maputo – Moçambique

Maputo, Fevereiro de 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA

DIRECÇÃO DE PLANIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO  

Pedido de Manifestação de Interesse para Serviços de Consultoria
(Serviços de Consultoria para Avaliação de Segurança Cibernética na ENH)

O Governo de Moçambique recebeu uma assistência financeira do Banco Mundial e outros doadores para financiar 
o Projecto de Assistência Técnica para Gás e Minas (MAGTAP) no País. Os principais objectivos do MAGTAP

são: (i) Incrementar os benefícios fiscais e econômicos na indústria extrativa, (ii) Estabelecer um quadro legal
apropriado para o exercício das operações mineiras e petrolíferas em atenção ao impacto econômico, ambiental
e sustentabilidade social da indústria extrativa, (iii) Incrementar a transparência e responsabilidade na indústria
extractiva através do reforço da boa governação, (iv) Apoiar as reformas, iniciativas e capacitação institucional para
melhorar a eficiência e responsabilidade das instituições envolvidas na planificação e gestão do sector mineiro e
de hidrocarbonetos e (v) Apoiar o desenvolvimento de um quadro legal que promova o desenvolvimento regional

e local na produção mineira e de gás natural e fortalecer a boa governação. Parte dos fundos será utilizada em
Serviços de Consultoria para Avaliação de Segurança Cibernética na ENH.

Os serviços incluem não só, mas também: 
• Avaliar as ameaças cibernéticas, incluindo realizar testes de vulnerabilidade para expor os pontos fracos

de segurança, nos sistemas de informação, redes e sistemas e fazer recomendações sobre os ajustes
necessários para lidar com as ameaças identificadas de modo a garantir a protecção dos dados e sistemas
de acordo com os padrões do sector e requisitos de governança/conformidade adoptando técnicas de
gestão de risco da indústria de Petróleo e Gás.

• Avaliar registos de ocorrências dos servidores, logs, alertas, backups de eventos para aferir a integridade
dos sistemas;

• Avaliar os procedimentos atuais de segurança cibernéticas, planeamento técnico de resposta a incidentes,
continuidade de negócios e propor melhorias;

• Pesquisar/investigar ameaças, recursos e tópicos de segurança de software da indústria de petróleo e
gás emergentes para criar/actualizar as políticas e governação, estratégias de tecnologia, arquitectura e
avaliações de vulnerabilidade.

Para esta consultoria pretende-se contratar um consultor individual com experiência relevante na área. O candidato 
deverá ter qualificações académicas apropriadas e habilidade de desempenhar todas tarefas especificadas nos 
termos de referência e ter: 

• Grau universitário em Ciência da Computação/Engenharia de TI preferencialmente com mestrado;
• Certificados técnicos SSCP (Systems Security Certified Practitioner), com mais de 10 anos de experiência

na área de TI e mais de 5 anos na área de segurança da informação, familiarizado com as certificações CCP 
(Certified Cyber Professional), CISSP (Certified Information System Security) Professional) , CEH (Certified 
Ethical Hacker), GCT (GCHQ Certified Training), várias auditorias realizadas e nas certificações ISO 27001 
e vasta experiência em segurança cibernética;

• Conhecimento de tecnologias e protocolos de rede, incluindo Ethernet, VLANs, TCP/IP e roteamento;
• Experiência com tecnologias de segurança, incluindo: pesquisa de vulnerabilidades, Firewalls e avaliações

de logs, ferramentas de detecção de Host, gestão de eventos e incidentes de segurança (SEIM), IPS, IDS,
antivírus, analisadores de pacotes de rede, análise de malware e ferramentas forenses;

• Fluente em inglês. Conhecimento prático da língua portuguesa é desejável.

O Ministério dos Recursos Minerais e Energia convida consultores qualificados para manifestarem o seu interesse 
em prestar os serviços mencionados. Os consultores interessados devem fornecer informações indicando que estão 
qualificados para prestar os serviços (CV, descrição de serviços similares, experiência em condições similares, etc.).

Um consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos especificados nas directrizes do Banco Mundial 
“Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, 
January 2011 (“Consultant Guidelines”)”.

As Manifestações de Interesse acompanhadas de CV e documentos relevantes deverão ser entregues até ao dia 16 

de Fevereiro de 2022, no endereço abaixo.

Ministério dos Recursos Minerais e Energia

Direcção de Planificação e Cooperação 
Projecto de Assistência Técnica para Minas e Gás (MAGTAP)

Av. Mao Tsé-Tung nr. 820, R/C.
Tel. + 258 21 48 60 62
Maputo - Moçambique

Email: info.pm@magtap.gov.mz

           aulemba@magtap.gov.mz

           info@magtap.gov.mz       
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VENDE-SE
PROPRIEDADE numa área de 5 hectares, 
com Duat, situada na zona de Infulene-
Manduca, perto da 2M, vende-se. Contacto: 
83-3097242 ou 84-8992093, sem
intermediários.
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C: (+258) 21 48 87 92/6
C: (+258) 84 312 9246
E-mail: isutc@isutc.ac.mz
www.isutc.ac.mz

A Transcom é a Entidade Instituidora do ISUTC

Cursos Certificados pelo CNAQ

HÁ MAIS DE 20 ANOS A FORMAR 
JOVENS MOÇAMBICANOS

INSCRIÇÕES ABERTAS

O VALOR INDICADO É MENSAL E DEVE SER PAGO AO LONGO DE 10 MESES
ESTÁGIO PROFISSIONAL OBRIGATÓRIO

FAZER A 

LICENCIATURA 

NO ISUTC FOI 

A ESCOLHA 

CERTA
FRANCISCO JOÃO ENGENHEIRO

O TEU FUTURO

COMEÇA 

AGORA

Mais informações contacte-nos:

ISUTC 2022 FAZ A TUA CANDIDATURA ONLINE

12ª Classe ou Equivalente (aprovação nas provas 
de admissão) 
14 Valores na 12ª Classe (Ingresso Directo)
Grau de Bacharel ou que tenha frequentado
outra instituição Superior .

Inscrição: 3.600,00Mt | Matrícula: 4.700,00 Mt 

CONDIÇÕES 
DE INGRESSO

Engenharia Electrotécnica
Engenharia Civil e de Transportes
Engenharia Electrónica e de Telecomunicações
Engenharia Mecânica e de Transportes
Engenharia Informática e de Telecomunicações
Engenharia e Ciência dos Computadores
Engenharia Ferroviária

LICENCIATURAS 
EM ENGENHARIA

PRESTAÇÕES A PARTIR DE

10.950,00 MT

Contabilidade e Auditoria
Gestão e Finanças
Gestão Bancária e de Seguros

LICENCIATURAS EM 
GESTÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÕES A PARTIR DE

8.750,00 MT

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

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

CONFIRA OS MELHORES

LANCES DE FUTEBOL

NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

DISTRIBUIÇÃO GERAL

ANÚNCIO

O VENERANDO JUIZ DESEMBARGADOR E PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO - PEMBA.
Faz saber que o dia 7 de Fevereiro de 2022, pelas 10.00 horas, no Tribunal 
Judicial da Província de Cabo Delgado, foi designado para venda por meio 
de propostas em carta fechada, nos Autos de Carta Precatória para 
Venda de Imóvel nº 01/DG/022, movida pelo exequente Banco Único, 
representado pelos procuradores Drs. Caspio Dias e outros, Advogados, 
com domicílio profissional na cidade de Maputo, contra os executados 
Engidren Moçambique, S.A., sociedade com sede na Avenida da Escola 
da Matola, nº 220, cidade da Matola, Sílvio José de Jesus Domingos, de 
nacionalidade portuguesa, Jorge Manuel da Silva Dias e Adérito Manuel 
Mendes Dias, ordenada nos Autos de Execução para Pagamento de 
Quantia Certa nº 14/020-P, que correm seus termos na 1ª Secção Comercial 
do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, para garantia de pagamento da 
quantia exequenda de 15 874 000,00MT (quinze milhões, oitocentos e 
setenta e quatro mil meticais), custas prováveis e demais despesas legais, 
nos termos do nº 1, do artigo 901º, do CPC, o seguinte imóvel:

Verba Única
Um imóvel descrito na Conservatória dos Registos de Pemba, sob o nº 
3412ª a fls. 172, do livro B-11 e inscrito na mesma Conservatória, sob o 
nº 4766 a fls. 188v, do livro G-8, a favor de Agronorte Moçambique; E.I, 
com sede no Bairro de Ngalane, distrito de Pemba, Metuge, província de 
Cabo Delgado, representado pelo senhor Sílvio José de Jesus Domingos, 
pelo valor mínimo da avaliação de 15 874 000,00MT (quinze milhões 
e oitocentos e setenta e quatro mil meticais). São convidadas todas as 
pessoas com interesse na compra do bem, para comparecerem na Sala de 
Sessões deste Tribunal, no dia e hora marcada para se proceder a venda ao 
preço mínimo supracitado.

Pemba, aos catorze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e 
dois

O Juiz-Presidente
Dr. António Sebastião Fernando Matimula

(Juiz Desembargador)

O Distribuidor Provincial
Dr. José Leão

(Escrivão de Direito de 1ª)
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   PUBLICIDADE

INHAMBANE EM FOCO

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

MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUACULTURA, IP

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com alínea d) do nº3 do art. 33 conjugado com o nº2 do art. 63 do Regulamento de 
Contratação de Empresa de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos 
dos concursos abaixo indicados:

Nr. 
ord.

Concurso no Objecto de 
Concurso

Nome do 
contratado 

Valor da 
Adjudicação 
Incluindo IVA 

01
37A002341/30/CP/
IDEPA/DA/DRH/2020

Aquacultura
Maria Isabel 
Manga

USD216.000,00

02
37A002341/32/CP/
IDEPA/DA/DRH/2020

Cadeia de 
valores da 
aquacultura 

Ilídio Sebastião 
Banze

USD216.000,00

03
37A002341/33/CP/
IDEPA/DA/DRH/2020

Gestão de 
Conhecimento e 
Comunicação

Simone Francisco 
Muvulane 
Ngomane

USD216.000,00

04
37A002341/65/CP/
IDEPA/DA/DRH/2020

Inclusão Social 
Arménio Neves 
da Silva 

USD216.000,00

Maputo, aos 31 de Janeiro de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura, IP, Rua Consiglieri Pedroso 347, 
Nuit: 500097485 – Telf. 21421438/41 | 844136594 – Maputo - Moçambique
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS 

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que Rachel 
Filipe Manjate, natural 
e residente na cidade 
de Maputo, requereu 
autorização para a 
mudança do nome do seu 
filho menor, Ednilson 
Gaspar Pedro, para passar 
a usar o nome completo 
de Ednilson Gaspar 
Chambal.
Nos termos do nº 1, do 
artigo 360º do Código 
do Registo Civil, são 
convidados todos os 
interessados para, no prazo 
de trinta dias, a contar 
da data da publicação 
do presente anúncio, 
deduzirem, por escrito, 
a oposição que tiverem 
direito de fazer.

Maputo, aos 13 de Janeiro 
de 2022

A Directora Nacional 
Adjunta

Fátima Achá Baronet
(Conservadora e Notária 

Superior)
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Leilão da castanha
de caju rende 834 
milhões de meticais

O
S produtores da cas-
tanha de caju da pro-
víncia de Inhambane 
esperam encaixar na 
presente campanha 

de comercialização cerca de 
834 milhões de meticais resul-
tantes da venda de 19.400 to-
neladas desta cultura de ren-
dimento.

Da quantidade, a ser co-
mercializada em leilão, 13.300 
toneladas provêm dos distri-
tos de Mabote, Funhalouro, 
Homoíne e Panda, os maiores 

produtores  da castanha de 
caju da província, com de 68.6 
por cento.

A comercialização da cas-
tanha de caju em leilão é uma 
estratégia adoptada pela pri-
meira vez no país para incen-
tivar o cultivo desta cultura 
de rendimento e criar oportu-
nidades aos potenciais com-
pradores para apreciarem a 
melhor qualidade do produto 
produzido no país.

A província espera superar 
as metas da campanha ante-

rior, em que foram produzidas 
e comercializadas cerca de 17 
mil toneladas de castanha de 
caju, que renderam mais de 
572 milhões de meticais.

A secretária de Estado na 
província de Inhambane, Lu-
dmila Maguni, que dirigiu, na 
sexta-feira, o primeiro leilão 
da castanha realizado no dis-
trito de Homoíne, disse es-
perar que a nova estratégia de 
comercialização venha colma-
tar os constrangimentos en-
frentados pelos produtores nas 

campanhas anteriores. Acres-
centou que a abertura da co-
mercialização da castanha de 
caju em leilão é uma resposta 
aos elevados custos de transa-
ção suportados pelos produto-
res e ao deficiente controlo dos 
volumes reais de produção e 
venda a nível interno e no ex-
terior.

A presidente de Bolsa de 
Mercadorias de Moçambique 
(BMM), Victória Paulo, pre-
sente no lançamento desta es-
tratégia introduzida pelo Ins-

REGISTA-SE atraso na aloca-
ção do livro escolar de distri-
buição gratuita  na província de 
Inhambane, facto que poderá 
condicionar o início das aulas 
do presente ano lectivo.

No total, a província espe-
ra receber e distribuir 931.300 
livros de distribuição gratui-
ta da 1.a à 7.a classe, conforme 
deu a conhecer a directora 
provincial da Educação e De-
senvolvimento Humano, Pal-
mira Palma Pinto. No entanto, 
desdramatizou a situação afir-
mando que tudo está a ser feito 
a nível central para se ultrapas-
sar a questão. 

Palmira Palma Pinto disse 
que, apesar do atraso que se 
verifica na alocação do livro 
escolar de distribuição gratui-
ta, todas as condições estavam 
criadas para o arranque, on-

tem, do presente ano lectivo, 
incluindo as de prevenção da 
Covid-19 em todos os estabe-
lecimentos de ensino da pro-
víncia.

Por outro lado, está em 
curso na província a contra-
tação de novos funcionários, 
entre docentes e pessoal admi-
nistrativo.

A província de Inhambane 
vai contratar 608 novos fun-
cionários de Educação, dos 
quais 406 são docentes e 202 
funcionais do quadro técni-
co comum. A contratação dos 
novos funcionários está orçada 
em mais de 60 milhões de me-
ticais.

Decorre, igualmente, a 
construção de 14 novas esco-
las que vão oferecer 75 salas de 
aula e reduzir as longas distân-
cias percorridas pelos alunos 

para terem acesso a uma ins-
tituição do ensino. Com a con-
clusão das referidas escolas, a 
rede escolar vai passar de 966 
para 980 estabelecimentos de 
ensino.

No presente ano lectivo, 
a província tem défice de 25 
mil carteiras duplas para tirar 
as crianças que ainda estudam 
sentadas no chão ou em ban-
cos improvisados pelos pais e 
ou encarregados de educação.

Entretanto, a província não 
alcançou a meta das matrículas 
da primeira classe. Das 50.672 
crianças planificadas, foram 
inscritas apenas 34.887, o que 
corresponde a 69 por cento 
do plano. Devido à situação, o 
Ministério da Educação e De-
senvolvimento Humano pror-
rogou o período das matrículas 
que, entretanto, expirou on-

Os produtores da castanha de caju esperam render mais de 380 milhões de meticais

Há atraso na alocação
do livro distribuição gratuita

INGD pronto para responder 
a desastres naturais
O INSTITUTO Nacional de 
Gestão e Redução do Risco de 
Desastres (INGD) trabalha, 
desde semana passada, na alo-
cação dos “kits” básicos nas 
zonas susceptíveis à ocorrên-
cia dos eventos extremos, com 
o objectivo de garantir pronto
apoio às vítimas de fenómenos
naturais.

O delegado do INGD em 
Inhambane, Cândido Mapute, 
assegurou que foram aloca-
dos, de forma atempada, re-
cursos alimentares, materiais 
e financeiros para o apoio às 
pessoas que vivem nas zonas 
propensas a cheias, inunda-
ções, ciclones e ventos fortes.

Cândido Mapute, que 
falava na reunião do Comi-
té Operativo de Emergência 
Provincial (COE-provincial), 
explicou que o pré-posicio-
namento destes meios visa 
permitir que mesmo em situa-
ções de interrupção de transi-
tabilidade em algumas vias as 

pessoas afectadas tenham o 
devido apoio.

Mapute disse na ocasião 
que a alocação atempada prio-
rizou as zonas que ciclicamen-
te são assoladas pelos ventos 
fortes e inundações, como a 
vila de Nova Mambone, no 
distrito de Govuro, como con-
sequência do transbordo do rio 
Save devido às chuvas intensas 
e intermitentes a montante, 
além das descarregas efectua-
das nos países vizinhos.

Com efeito, foram aloca-
dos 20 toneladas de farinha 
de milho, 900  mil quilogra-
mas de arroz, 7215 unidades 
de água, 5081 litros de óleo 
alimentar, 1200 unidades de 
sardinhas, 6110 peças de roupa 
diversa, sendo que o armazém 
provincial ainda tem algumas 
quantidades que, em caso de 
necessidade, poderão ser en-
viadas a essas zonas para o 
reabastecimento.

Segundo o delegado do 

INGD, a província dispõe de 
“stock” suficiente, tanto de 
bens alimentares assim como 
de abrigo para responder às 
possíveis calamidades natu-
rais que possam surgir, no-
meadamente cerca de 120 mil 
toneladas de cereais (arroz e 
farinha de milho), uma to-
nelada e meia de açúcar, 300 
mil litros de óleo de cozinha, 
118 tendas de abrigo, diversas 
peças de roupa, redes mos-
quiteiras, coletes salva-vidas, 
macas, material de procteção  
contra a Covid-19, entre ou-
tros.

Para a presente época chu-
vosa e ciclónica, o plano de 
contingência para a província 
de Inhambane está estimado 
em 70 milhões de meticais, 
que, além de bens alimentares 
e de abrigo, prevê aquisição de 
material de construção como 
chapas de zinco e estacas para 
apoiar as famílias que terão as 
suas casas destruídas.

Cândido Mapute, delegado do INDG em Inhambane

Saúde utiliza drones 
para transportar amostras

AS autoridades sanitárias de Inhambane 
vão utilizar, a partir de Março, drones para 
transportar amostras médicas colhidas em 
diversos distritos da província para a capital 
provincial.

Designada “Sistemas de Referenciamen-
to de Amostras Usando Drones”, é a primei-
ra vez que esta experiência será adoptada na 

província de Inhambane, sendo que a cidade 
de Maputo foi pioneira, com 300 amostras.

De acordo com Elvira Chirinzda, os drones 
a serem utilizados têm capacidade de 100 a 
120 quilómetros horários, podendo transpor-
tar três quilogramas, sendo que, na fase-pi-
loto, serão abrangidos os distritos de Govuro, 
Inhassoro, Mabote, Panda e Funhalouro.

tituto Nacional de Amêndoas 
de Moçambique, considera a 
realização do primeiro leilão 
da comercialização da casta-
nha de caju como um marco 
na história do país e, de forma 
particular, para a província de 
Inhambane, criando oportu-
nidades na comercialização 
desta cultura de forma justa e 
transparente. Victória Paulo 
referiu que na compra e venda 
da castanha de caju o produtor 
é o principal beneficiário.

Já o representante do de-
legado do Instituto Nacional 
de Amêndoas na província de 
Inhambane, Benjamim Adria-
no, explicou que os interve-
nientes têm a oportunidade de 
negociar o preço da compra e 
venda da castanha de caju em 
função da qualidade do pro-
duto disponível. Segundo deu 
a conhecer, o produtor que 
oferecer maior qualidade du-
rante o leilão tem a oportuni-
dade de vender o seu produto 
a um preço mais elevado e isto 
permite-lhe mais rendimen-
tos financeiros.

Em mensagem, os produ-
tores afirmaram que os leilões 
vão melhorar significativa-
mente as suas vidas, visto que 
terão a oportunidade de dis-
cutir os preços com os com-
pradores, em função da qua-
lidade.

Participaram no primeiro 
leilão três grandes comprado-
res da castanha de caju e vários 
comerciantes da província que 
disponibilizaram cerca de 120 
toneladas com amostras pro-
venientes de Homoíne, Pan-
da, Funhalouro e Mabote, cujo 
preço de referência estipulado 
foi de 43 meticais por quilo-
grama.

tem, facto que coincidiu com 
abertura oficial do ano lectivo.
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CARTAS

Resgatar as boas práticas

LEMBRO-ME como se fosse hoje quando, pela pri-
meira vez, me dirigi aos estimados leitores, a partir 
deste espaço, sugerindo um convívio semanal, no 
qual abordaria diversos assuntos que caracterizam o 
quotidiano das nossas vidas, tendo como espaço de 
referência a província de Gaza. Aliás, foi mesmo por 
esta componente geográfica que surgiu a inspiração 
do “Limpopo”, nome do mítico e labiríntico rio que 
corta estas terras de heróis, seguindo o seu curso até 
às águas do Oceano Índico.

Em curto espaço de tempo, o “feedback” e com-
preendi que o “Limpopo” havia conquistado corações 
de muitos leitores, não só de Gaza, como de outros 
pontos deste vasto e belo Moçambique. Mais do que 
constituir motivo de orgulho, para mim, esta simpa-
tia vinda dos leitores criou uma enorme responsabi-
lidade, principalmente na eleição dos assuntos para a 
partilha com o público.

Entretanto, tal como acontece na vida, tudo o que 
tem começo também tem o seu fim. A natureza dita 
que os seres vivos nascem, crescem, reproduzem-se 
e morrem. Mas esta última característica não é cha-
mada para este caso e a prova disso são estas linhas 
que poderão ser últimas, em razão das mudanças que 
se operam na sociedade, incluindo nossos postos e 
pontos de trabalho. Mas devo confessar que não me é 
fácil produzir estas linhas.

O “Limpopo” está a despedir-se dos leitores, em 
razão da mudança do ponto de observação do quo-

tidiano do nosso Moçambique e suas vicissitudes. 
O autor do “Limpopo” poderá continuar a conviver 
com os seus leitores e, quiçá, outros espalhados pelo 
país, mas já com um novo nome, cujo critério de atri-
buição ainda está merecendo um estudo. Não há e 
nem deve haver espaço para lamentações, porque a 
dinâmica da vida é assim mesmo. Sei o quanto tem 
sido difícil suportar o momento de despedida, mas 
consola-nos saber que as mudanças têm inspirado no-
vos ares e, por tabela, oportunidades diferentes.

O sedentarismo não tem sido aconselhado, ra-
zão pela qual se diz que “parar é morrer”. E como 
não queremos morrer, pelo menos tão já, não vamos 
parar. Vamos continuar com os nossos movimentos, 
lembrando que o jornalista tem uma pátria, mas que 
não tem província, não tem distrito, nem etnia. Todas 
as províncias de Moçambique são nossas e nós nos 
identificamos com todas as etnias, porque também 
são nossa gente, roubando um pouco o raciocínio da 
colega Delegada Margarida Dominguez.  Despede-se 
apenas o Limpopo, mas o comunicador continua e 
vai permanecer enquanto a jornada de informar cru-
zar nossos caminhos.

Senti-me engrandecido por ter sido muito bem 
tratado pelos leitores assíduos do Limpopo e quero 
acreditar que ainda vou continuar a gozar da sua sim-
patia em qualquer ponto do país onde estiver. E In-
dependentemente do próximo nome que vier, vamos 
sempre jogar limpo(po).

DAS portagens e das taxas que o seu uso obriga a pagar, 
se calhar não vale a pena falar, mas vale, certamente, 
falar da necessidade de autorização de operadores de 
pequenas embarcações para a travessia das pessoas e 
seus bens, que vivem nos dois lados do troço da estrada 
entre o Zimpeto e as proximidades da rotunda da Mis-
são Roque, na cidade de Maputo.

Podem ser licenciados como artesanais nas águas 
interiores, porque por ali pode aparecer alguma tilápia, 
um bagre. Autorização, por enquanto, de pesca à linha e 
talvez mais tarde se avance para a do arrasto para a parte 
alta da estrada.

É assim quando por cima do alcatrão, uma corrente 
de uma profundidade de alguma dignidade desaba sobre 
a vida da gente.

 Alguma coisa errada? Não havendo nada feito, não 
pode haver nada de errado, nem certo, claro.

De modo que basta de pancada na cabeça do João, 
vale-lhe a altura que já estaria na mesma uniformidade 
do alcatrão, por causa das taxas das portagens, que nos 
seus dizeres mais recentes são desenho antigo, não, do 
morto (sem que se conheçam as causas) Maputo Sul. 
Dele já não há memoria, se não em circunstâncias de 
explicar alguns momentos de aparentes tempestades, 
porque são isso mesmo. Aparentes. Mas é nelas que se 
conhecem os maiores marinheiros do mundo. Todos so-
breviveram a grandes tempestades…

Então a Maíta tem de fazer algum jeito ao colega, 
servindo e ajudando a servir, como dito e reedito em lu-
gar de pódio, em lugar que para a Noémia de Sousa (que 
o Senhor já tenha recebido a alma dela no Seu Reino) é 
“conhecido por alí”.

Vá lá, mas vá lá mesmo. Os espanhóis, os islandeses 
e tantos muitos dão de oferta, certamente, três a quatro 
pequenas embarcações para ajudar na travessia daque-
les também rostos de sorrisos e encantos, enquanto um 

Zacarias governou um fundo que, entre muitas reali-
zações, vestiu muitos distritos do país de “capulana” e 
deixou um Cossa e o seu Guembera de vestimenta de 
seduzir as estrelas do mundo da finança e da arte e da 
moda e não esquecer o do generalato.

E é sono reabilitador na capulana por este Moçam-
bique.

Não há outro caminho enquanto o cordão da bolsa 
do Adriano estiver preso logo no início da abertura, não 
há obra pública que surja e que possa evitar que roda 
de camião pise peixe/peixes. Matá-los para não serem 
comidos.

Peça, ministra Maíta. Peça ajuda em pequenas em-
barcações, para este e muitos outros lugares de abun-
dância hídrica, por este moçambique fora.

Caro João, sobre portagens e taxas das mesma, deste 
lado não há tempo a perder. A malta vai ter de pagar, 
mas enquanto as estradas forem de morte, como o são 
nos dias de hoje, as receitas vão sempre reduzir: uma es-
trada nacional  número um como a de Moçambique não 
é digna dessa qualificação (embora ligue as duas pontas 
do país) e muito menos que nela se plantem portagens, 
embora se reconheça nelas a contribuição na produção 
da riqueza.

Não há manutenção a fazer. Há construção a fazer.
Abrir o negócio para esta “Estrada Nacional Núme-

ro Um”como foi com a EN4, pode não ser má ideia, 
pode não ser uma atitude errada. Com as portagens que
quiserem desde que não sejam de trinta em trinta quiló-
metros, ou menos.

O regresso do outro lado do rio (onde até o tempo 
para o vinho do canhu não faltou. E estava muito bom 
de sorte que algum repousa na geleira) em tempo de 
ainda não pagamento de taxas das portagens, foi, na-
turalmente, de um poupança significativa contanto que 
açúcar para dias e pão para diazitos.

SILVESTRE ARMANDO

UM trabalho louvável está a ser 
desenvolvido pelo Governo e par-
ceiros para resgatar as raparigas 
que foram forçadas a unir-se em 
casamentos prematuros. Trata-se de 
uma iniciativa de louvar, porém, o 
acompanhamento pós-resgate é fun-
damental para que não se volte a cair 
no mesmo erro.

Uma das razões que concorre 
para as uniões forçadas é a pobre-
za. Pais e encarregados de educação 
apontam a pobreza como a principal 
razão que os leva a “oferecer” as fi-
lhas como forma de garantir a sua 
sobrevivência e não só.

Outros ainda apontam o facto de 
terem contraído dívidas, particular-
mente com curandeiros. Não tendo 

dinheiro ou outros bens para pagar 
pelo tratamento, optam por “entre-
gar” as filhas a uma pessoa que, re-
gra geral, é mais velha e até com a 
idade superior a dos pais.

Neste momento, com o resga-
te de raparigas, há necessidade de 
acompanhar o recomeço de vida 
destas menores. O acompanhamento 
não deve cingir-se somente nos pri-
meiros dias, pois a causa principal 
que se aponta (a pobreza) muitas das 
vezes persiste. Por isso, a tentação 
de voltar a unir-se com outra pessoa 
é maior.

Faço votos para que os movi-
mentos que estão a ser criados, até 
por raparigas que já estiveram a vi-
ver nestas condições, estejam a lo-
grar sucessos no sentido de ajudar as 
outras a não cair na mesma tentação.

Igualmente, a sociedade deve 
estar preparada para acolher estas 
adolescentes que viveram em uniões 
forçadas, de modo particular as mu-
lheres. Vezes há em que a mulher é 
apontada como sendo a que marti-
riza a outra, sobretudo quando tem 
um “lar mal sucedido”.

Porém, é preciso perceber que 
este não é um tipo de união ou ca-
samento que se pretende seja bem 
sucedido. Até porque é uma união 
forçada por razões acima apontadas, 
por isso deve ser desencorajada.

Todavia, existem questões cul-
turais que, igualmente, entram em 
choque na nossa sociedade. Exis-
tem determinadas práticas culturais 
que a partir de certa idade obrigam 
a rapariga, ainda que de forma indi-
recta, a unir-se com um homem, não 

se importando com a idade deste. 
Aliás, caso permaneça um pouco 
acima da idade considerada desejá-
vel, ela é mal vista.

Deste modo, os líderes comu-
nitários devem desconstruir estas 
ideias. Devem ser exemplares na 
sua conduta. Aliás, ser líder quer di-
zer que é uma pessoa de reputação, 
daí que devem influenciar positiva-
mente para a mudança de atitude, no 
que concerne às uniões forçadas.

As raparigas resgatadas devem 
ser acarinhadas por todos e aconse-
lhadas a seguir o melhor caminho. 
É necessário que não só regresse à 
escola, mas também que se crie um 
incentivo para que não lhe faltem 
alimentos, por exemplo. Pois a po-
breza é um dos factores que concor-
re para as uniões forçadas.

VIRIATO INÁCIO

A FAMÍLIA é e continua a ser o reservatório de 
boas práticas que concorrem para a harmonia em 
sociedade. É na família que se espera que ve-
nham bons ensinamentos que se vão reflectindo 
no trabalho, na escola, etc.

Todavia, existem comportamentos e práticas 
aparentemente de menor significado que podem 
manchar o bom nome que se construiu ao longo 
de anos. Algumas pessoas, por desconhecimen-
to ou não, embarcam em coisas que, no fim das 
contas, vão manchar a sua boa imagem na so-
ciedade.

Quantos de nós já teríamos partilhado com 
alguém que está decepcionado com este por ter 
agido de certa forma, ou porque se comportou de 
uma maneira que as boas práticas de convivência 
social repudiam.

Quando se fala da corrupção, olhamos so-
mente para as pessoas que estão nos lugares de 

chefia e direcção, cuja imagem vezes sem con-
ta é colocada em causa devido à sua associação 
em práticas criminosas. Mas, entre nós, quando 
sabemos que este extorque o outro, certamente 
que o extorquido fica com a imagem negativa e, 
consequentemente, tudo que for a fazer não terá 
o peso que devia ter.

Aquele que é utente dos transportes públicos
sabe muito bem o que tem acontecido no decur-
so da viagem. Porque a viagem é longa devido 
à distância e congestionamento, a tendência de 
alguns passageiros é de fornecer informações 
falsas a quem está do outro lado da linha.

Não me recordo quantas vezes já ouvi de ho-
mens e mulheres a dizerem que a razão da sua 
demora em chegar ao local combinado deve-se 
ao congestionamento de viaturas. Assim justifi-
cavam numa viagem que estava a decorrer sem 
sobressaltos, sem o stress do congestionamento.

Esta atitude, caros compatriotas, não nos leva 
a lado nenhum. No transporte público viajam 

pessoas de diferentes idade. Os mais novos facil-
mente assimilam aquilo que os mais velhos fa-
zem e, se se tratar de um mal, facilmente se pro-
paga. É isso que pretendemos? Estamos numa 
situação em que os filhos, sem muito esforço, 
mentem para os pais como se fosse algo normal.

Quando estamos num espaço em que nos é 
exigido que nos organizemos no sistema de fila 
e chega alguém todo possante e vai até à frente 
só porque confia no suborno, se por acaso estiver 
uma pessoa conhecida, certamente que fica com 
a imagem manchada. Aquele seu comportamen-
to confere-lhe uma imagem negativa.

Quando ouvimos alguém, com alguma repu-
tação na sociedade a falar de algo que mexe com 
todos e, no minuto seguinte faz o contrário, de 
certeza que a imagem fica beliscada.

Vale a pena investir um pouco mais nas boas 
práticas pois, é difícil construir a imagem. Con-
tudo, destruir é tão fácil que pode comprometer 
o seu percurso.

Limpopo despede-se…

Barquitos para travessia 
no Zimpeto

Acompanhar raparigas 
resgatadas de uniões forçadas
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE INHAMBANE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

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

N° do Concurso
Nome do 

Concorrente
Objecto de 
Concurso

Valor da 
adjudicação 
IVA incluso 

(MT)

22/SMRAC/
CPD/ANE – 
DPI/2021

FRIO-ELÉCTRICA 
REFIGERAÇÃO E 
ELECTRICIDADE

Serviços de 
manutenção e 

reparação de ar-
condicionado

344.276,01

23/SMRC/CPD/
ANE–DPI/2021

MIGUEL RUNGO 
MAUTSE

Serviços de 
manutenção e 
reparação de 

computadores

492.600,00

24/FVCS/CP/
ANE-DPI/2021

CFAO MOTORS 
MOZAMBIQUE, LDA

Fornecimento 
de viaturas

3.558.070,14

Autoridade Competente
30

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

11ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
O DOUTOR DAVID WILSON MACUHA, JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA PRIMEIRA SECÇÃO DO 

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO-MATOLA

Pela Décima Primeira Secção deste Tribunal correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da 
2ª e última publicação deste anúncio, citando o executado GLEN ALEXANDRE, com última 
residência no Bairro da Liberdade, Q. 01, casa nº 95, Matola, agora em parte incerta, para, 
nos termos dos artigos 924º e 925º, nº 1, do CPC e no prazo legal de 5 (cinco) dias, findos 
os éditos, pagar a quantia exequenda no valor de 309 700,00MT (trezentos e nove mil e 
setecentos meticais), acrescidos de mais 20 000,00MT (vinte mil meticais), de custas 
prováveis, totalizando 329 700,00MT (trezentos e vinte e nove mil e setecentos meticais), 
nos presentes Autos de Acção Executiva para o Pagamento de Quantia Certa, registados 
com número 19/21-I/Ex, em que é exequente JAIME VALENTE CHISSANO, ou dentro do 
prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento ou deduzir oposição que tiver, 
conforme duplicado do requerimento executivo e do despacho determinativo da penhora, 
que se encontram à disposição neste Cartório, onde poderão ser solicitados em qualquer dia 
útil, dentro das horas normais de expediente. Advertindo-se-lhe de que a falta de oposição 
de pagamento de bens à penhora, prosseguirão os autos até final à sua revelia.

Matola, aos vinte e um dias do mês de Dezembro de dois mil e vinte 

A Escrivã de Direito
(Ilegível)

O Juiz de Direito
(Ilegível)
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   PUBLICIDADE

O INSTITUTO de Doenças Infecciosas da 
África do Sul (NICD, na sigla em Inglês) 
apela aos profissionais de Saúde para 
não confundirem os sintomas da malária 
com os da Covid-19, devido à sua seme-
lhança.  

Segundo a instituição, tanto a ma-
lária, doença infecciosa transmitida por 
mosquitos, como o novo coronavírus, 
apresentam sintomas iniciais específi-

cos semelhantes, nomeadamente febre, 
calafrios, dores de cabeça, musculares e 
fadiga. 

“Apesar de a África do Sul estar a en-
trar no pico de casos da doença, muitos 
doentes estão a ser diagnosticados como 
Covid-19”, alertou em comunicado a 
instituição de Saúde sul-africana.

De acordo com o NICD, pessoas que 
apresentem febre ou doença semelhan-

te à gripe, residentes em áreas de risco 
de malária como Limpopo, KwaZulu-
-Natal e Mpumalanga ou cidadãos que
viajaram nas últimas seis semanas para
uma zonas com casos da doença, sobre-
tudo Moçambique, devem fazer teste
através de uma análise microscópica ao
sangue ou exame de diagnóstico rápido. 

“Se o resultado for positivo o pacien-
te deve iniciar o tratamento imedia-

tamente. Deve-se, também, informar 
ao médico de família, principalmente 
se viajarem para países vizinhos e zo-
nas de risco na África do Sul, para que 
o profissional de sector fique ciente da
possibilidade de existência da doença ”,
avançou.

O instituto sublinhou que a malária 
deve ser considerada em pacientes com 
febre inexplicável que não viajaram para 

zona endémica, mas estão progressiva-
mente mais doentes. 

A doença encontra-se dissemina-
da em grande parte dos países da África 
subsahariana, Ásia e América Latina.

Na África do Sul, ela é transmitida 
principalmente ao longo das áreas fron-
teiriças, sendo prevalecente com elevada 
incidência em três das nove províncias 
do país. 

“Limpopo, Mpumalanga e KwaZulu-
-Natal são endémicas para a malária e
10 por cento da população, aproxima-
damente 4,9 milhões de pessoas corre o
risco de contrair a doença”, refere a pá-
gina oficial do Ministério da Saúde. 

A transmissão da malária na África do 
Sul é sazonal, entre Outubro e Maio, com 
picos no número de casos de infecção 
nos meses de Janeiro e Fevereiro.- (NM)

A
S NOVAS estimativas 
da taxa de prevalência 
do Vírus da Imuno-
deficiência Humana 
(HIV) nas mulheres 

trabalhadoras de sexo é de 46,5 
por cento em Maputo, aponta 
um estudo do Instituto Nacio-
nal da Saúde (INS). 

A cifra consta do Inquérito 
Biológico e Comportamental 
realizado entre 2019 e 2020 nas 
províncias de Maputo, Tete, 
Nampula e cidades de Beira e 
Quelimane. 

A investigação foi realiza-
da com o objectivo de avaliar 
comportamento de risco, esti-
mar o número de trabalhadoras 
de sexo com infecções recentes 
e em suspensão viral, analisar o 
uso e o acesso a programas de 
saúde e bem estar, monitorar 
tendências de comportamen-
tos sexuais, entre outros. 

A província de Maputo foi 
a que apresentou a maior taxa 
de prevalência do HIV com 
46,5 por cento, seguida de Tete 
(36,2) Quelimane (24,8), Beira 
(16,3) e Nampula com (10,2) 
por cento. 

Segundo Cynthia Baltazar, 
do INS, participaram no in-
quérito 2.570 mulheres traba-
lhadoras de sexo com idades 
superiores a 15 anos. 

Indicou que cerca de 70 por 
cento das abrangidas nas áreas 
urbanas referiram nunca ter 
ouvido falar da Profilaxia Pré-
-Exposição (PrEP), sendo 98

PELO menos 50 casas ecológi-
cas feitas de garrafas plásticas e 
de vidro serão construidas pela 
Igreja Anglicana de Moçambi-
que para deslocados dos ata-
ques armados na zona centro 
do país. O projecto, que terá 
uma duração de três anos, visa 
ajudar a reconstruir a vida dos 
beneficiários e dar lares segu-
ros a idosos, viúvas e órfãos. A 
iniciativa conta com o finan-
ciamento da Tearfund, uma 
agência cristã internacional.

Estas serão as primeiras 
casas ecológicas no centro de 
Moçambique, duas das quais já 
estão a ser erguidas no distrito 
de Gondola, na província de 
Manica. 

Francisco Charles, padre 
anglicano da Igreja de Gondo-
la, disse que após uma ajuda 
inicial com alimentos e vestuá-
rios, as condições precárias de 
habitação ficaram por resolver. 

“A igreja não pode viver 
apenas do evangelho. Vimos 
que podíamos fazer alguma 

coisa para dar um sorriso àque-
las pessoas que estão a sofrer 
e decidimos fazer uma cam-
panha, tendo surgido o apoio 
para a construção destas ca-
sas”, acrescentou.  

Virgílio Jambo, vereador 
para a área de saúde e sanea-
mento no município de Gon-
dola, refere que o projecto, 
além de ajudar a limpar a vila, 
vai solucionar o problema de 
habitação. 

“Na construção de uma re-
sidência de um quarto, sala e 
varanda vamos usar 17 mil gar-
rafas plásticas, enquanto a de 
garrafas de vidro utilizaremos 
27 mil, para o mesmo tamanho 
e compartimentos. A ideia é ter 
um bairro ecológico”, subli-
nhou  Jambo.

Valisse Alficha, beneficiá-
rio, contou que fugiu duas ve-
zes do conflito entre as forças 
governamentais e da Renamo, 
primeiro em 2016, sob co-
mando de Afonso Dhlakama, 
e depois em 2019, dirigido por 

Mariano Nhongo, tendo saído 
apenas com a roupa do corpo.

“Eu fugi de Gorongosa (So-
fala) para Mucorozi (Manica) 
quando a guerra estava inten-
sa, mas depois tive de fugir no-
vamente para a vila de Gondola 
porque houve muito confron-
to na nossa aldeia”, relatou à 
Lusa.  

Lusinha Campira, também 
beneficiária, não se lembra 
da sua idade, mas recorda-se 
com detalhe da forma como 
arrastou o corpo por centenas 
de metros para escapar de ti-
ros junto à sua palhota, que foi 
queimada na ocasião.

“Os tiros começaram em 
Pindanganga e as pessoas co-
meçaram a fugir até chegarmos 
aqui. Neste bairro estou numa 
residência emprestada, porque 
a minha tenda caiu, além de 
que já estava rasgada. Esta casa 
de garrafas é a minha única es-
perança e aguardo ansiosa para 
poder entrar e viver”, acres-
centa.

TRABALHADORAS DE SEXO

Maputo com maior taxa
de prevalência de HIV

por cento residentes em Ma-
puto, 74,3 em Beira, 95,1 em 
Tete, 86,6 em Quelimane e 88 
por cento em Nampula. 

Indicou que duas a cada 
dez trabalhadoras de sexo re-
portaram ter diagnóstico ou 
sintomas de Infecção de Trans-

missão Sexual (ITS) nos últi-
mos seis meses anteriores ao 
estudo. 

“Quanto ao acesso aos 
serviços de saúde a maioria 
dos participantes nos pontos 
abrangidos pelo inquérito afir-
mou que recebeu preservati-

vos, lubrificantes e panfletos ”, 
disse. 

A fonte considera ser im-
portante o aumento da co-
bertura e acesso aos serviços 
de prevenção para o grupo de 
populações-chave mais jovens 
e aos cuidados e tratamentos 

em saúde para os adultos. 
Cynthia Baltazar apontou 

que os resultados do inquéri-
to vão ajudar a determinar a 
prevalência do HIV/SIDA na 
população em geral e fornecer 
informações sobre outros indi-
cadores de saúde da mulher.

Mulheres trabalhadoras de sexo correm mais risco de contrair HIV

NA ZONA CENTRO

Casas feitas de garrafas
recicladas para deslocados

 Casas ecológicas em construção 

ÁFRICA DO SUL

Autoridades desassociam malária da Covid-19



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Não há melhor negócio que a vida. A gente a obtém a troco de 
nada.”

- Provérbio popular

LUA NOVA - É hoje, às 7.47 horas

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08,  9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 21, 
22:00 E 23:00 HORAS. 

PREIA-MAR - Às 6.39 horas e às 18.40, 
com 3.25 e 3.24 metros, respectiva-
mente   

BAIXA-MAR - À 0.29 horas e às 12.37, 
com 0.98 e 1.10 metro, respectivamente 

INHAMBANE

31/23

VILANKULO

30/22

TETE

33/25

QUELIMANE

32/25

NAMPULA

32/25

PEMBA

30/24
LICHINGA

24/16

BEIRA

30/24

XAI-XAI

32/22

CHIMOIO

29/19

Xai-Xai

32/22

MAPUTO

31/23

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

00:20- FLASH CULTURAL

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOVIMENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

08:15- INSS

08:30- OCS-CARTA

09:10- TEMPERATURA AMBIENTE

10:10- VERÃO

10:30- JULGAMENTO DAS DIVIDAS 
NÃO DECLARADAS

11:30- PARABENS A VOCÊ

12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- BALANÇO GOVERNADOR DA 
PROVINCIA DE MAPUTO

14:10- OCS-CARTA

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- RADIO NOVELA “ OURO 
NEGRO”

15:30- Á MULHER

16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

16:15- VERÃO

16:30- JULGAMENTO DAS DIVIDAS 
NÃO DECLARADAS

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:30- INDUSTRIA EXTRACTIVA

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19:00 - TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- INFORMATIVO CORONAVIRUS

20:30- COMPACTO DE JULGAMENTO 
DAS DIVIDAS NÃO 
DECLARADAS

23:15- INSS

05:40  HINO NACIONAL

05:45  GINÁSTICA:  TXUNA 
A SAÚDE COM JOSINA 
MAZIVE - “GIN INFANTIL” 

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE

08:00  DESENHOS ANIMADOS: 
CÓDIGO DO PUZZLE - O 
PLANETA DOS QUEIJOS

08:15  INAUGURAÇÃO DO 
EDIFÍCIO DO TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DA 
KATEMBE

09:00  NOTÍCIAS

09:05  CERIMÓNIA DE 
ABERTURA DO ANO 
JUDICIAL 2022

09:30  A HORA DO CTP - TETE:  
“CAFÉ DO ZAMBEZE”

10:00  NOTÍCIAS

10:05  TUDO ÀS 10

11:00  NOTÍCIAS

11:05  TUDO ÀS 10

12:00  NOTÍCIAS

12:05  CHAT COM SHEILA 
IBRAIMO

13:00  JORNAL DA TARDE 

14:00  GRANDE ENTREVISTA: 
FILIPE LÚCIO/DIRECTOR 
DE ESTRATÉGIAS OMM

15:00  NOTÍCIAS

15:05  JUNTOS À TARDE

16:00  NOTÍCIAS

16:05  ENCONTROS DA MALTA

17:00  JORNAL EM LÍNGUAS 
MOÇAMBICANAS

17:45  GINÁSTICA:  TXUNA 
A SAÚDE COM JOSINA 
MAZIVE - “GIN INFANTIL” 

18:00  PRIMEIRA PÁGINA

19:00  JORNAL DE DESPORTO

19:50  PUB

20:00  TELEJORNAL

21:00  GRANDE DEBATE: 

SEGURANÇA 

RODOVIÁRIA

22:00  FILME NACIONAL: 

CHIKWEMBO 

23:30  SAÚDE E BEM ESTAR: 

SÍNDROME DE DOWN

00:00  PRIMEIRA PÁGINA

01:00  JUNTOS À TARDE

02:00  ENCONTROS DA MALTA

03:00  TUDO ÀS 10

04:50  JORNAL DE DESPORTO

05:40  HINO NACIONAL

05:45  GINÁSTICA:  TXUNA 

A SAÚDE COM ELVES 

TEMBE - “ROPE 

SKIPPING” 

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS
A EMOSE - Empresa Moçambicana de Seguros, SA comunica ao 
mercado em geral que, em cumprimento das deliberações da 
Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 19 de Julho de 2021, 
irá proceder a distribuição dos dividendos relativos ao exercício 
findo a 31 de Dezembro de 2020, no dia 23 de Fevereiro corrente, 
ao preço bruto de 1,0169MT por acção.

Mais, se informa que os dividendos serão distribuídos aos 
titulares das acções à data de 21 de Fevereiro de 2022, estando 
os dividendos sujeitos à retenção na fonte de 10% para acções do 
grupo C e de 20% para acções do grupo B, em sede de IRPC e IRPS.

EMPRESA MOÇAMBICANA DE SEGUROS, SA
Maputo, aos 25 de Janeiro de 2022
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Pensar na dança fora do movimento

R
EFLECTIR sobre o pa-
pel da dança fora do 
palco deve ser uma 
das principais atribui-
ções das instituições 

de Ensino Superior em artes 
e, neste sentido, a academia, 
para além de se focar na for-
mação de bailarinos, é desa-
fiada a preparar pensadores. 

Este posicionamento foi 
recentemente deixado pelo 
bailarino e coreógrafo Idio 
Chichava, numa conversa 
sobre os desafios da forma-
ção em dança, recentemente 
mantida com o “Notícias”, em 
Maputo. 

Radicado na França, o pro-
fissional de dança contempo-
rânea defende que a formação 
no país, em todos níveis, re-
sume-se na dimensão prática, 

país, como se vê na Universi-
dade Pedagógica (UP), mais 
para as artes cénicas no geral, 
com Maria Helena Pinto, e no 
Instituto Superior de Artes e 
Cultura (ISArC).

Sem ignorar a importância 
destas aulas, desafia a pensar-
-se num ensino que vai além
duma abordagem corporal,
pois, na sua opinião, o ISArC,
por exemplo, “nalgum mo-
mento quer formar bailarinos,
mas sendo ela uma instituição
de Ensino Superior deve ins-
truir pensadores, pessoas que
vêem esta arte em diferentes
perspectivas”.

Defende que um pensador 
deverá, dentre outras, abor-
dar três dimensões da dança, 
começando pela desportiva, 
“sobre o que um corpo desen-
volvido nas suas capacidades 
motoras é capaz, por estar to-
talmente aberto, disponível e 
saudável”.

A segunda dimensão, con-
tinuou, é a intelectual e está li-
gada à necessidade de falar da 
forma como a sociedade resol-
ve os seus problemas através 
da dança. Esta abordagem está 
ligada à terceira, a social, pois 
a dança socializa, une e resol-
ve conflitos de grupos.

“A educação física, nas es-
colas, está para isso, ela trans-
cende a abordagem corporal”, 
comentou, acrescentando 
que “a educação da dança em 
Moçambique deve ser leva-
da a sério, porque vai contri-
buir bastante para a formação 
de profissionais de todas as 
áreas”, justificou. 

Na sua opinião, o ensino da 

dança, pelo menos enquanto 
arte do movimento, deve co-
meçar na tenra idade, para dar 
espaço a uma evolução gra-
dual desde o ensino primário 
até ao universitário. 

“Não se formam bailarinos 
em três anos”, observou por 
entender não ser necessária 
competição entre instituições 
de ensino. A Escola Nacional 
de Dança, que é para menores 
de idade, por exemplo, não é 
um concorrente da universi-
dade.

“Estamos com bailarinos 
que têm necessidade de se 
formar e não o fazem porque 
estão a retroceder e a aprender 
a dançar coisas que já sabem. 
A universidade não está para 
isso”, frisou. 

Argumenta que o ISArC 
pode complementar a Escola 
Nacional de Dança, embora no 
meio disso encontre um outro 
problema, a ausência duma 
espécie de ensino secundário 
em dança, fazendo com que 
automaticamente se pule de 
nível, do primário ao superior. 

Estes problemas, disse, 
devem ser resolvidos por to-
dos os profissionais ligados a 
esta arte cénica e não somente 
pelos ministérios da Cultura e 
Turismo e do Ensino Superior 
e Técnico-Profissional. 

“Temos que sentar todos 
os actores de dança das ins-
tituições artístico-culturais 
e traçar um caminho claro, é 
única forma de fazer com que 
existam e coabitam, caso não, 
nós os “freelancer” vamos 
continuar a fazer os nossos 
workshops”, comentou. 

isto é, na ideia de alguém que 
executa movimentos para a 

audiência.
Chichava considera ser um 

bom primeiro passo haver for-
mação superior em dança  no 

IDIO Chichava defende haver 
muita gente a ser formada em 
dança em muitas escolas pri-
márias e secundárias do país. 
Estes passam pelas mãos de 
professores discretos, pro-
venientes de associações 
culturais que actuam dentro 
dessas instituições de ensino. 

“Existem jovens que es-
tão a ser formados em dan-
ça todos os dias nas escolas 
públicas. As pessoas que 
formam esses jovens não são 
reconhecidas, temos que 
mudar a perspectiva daque-
les que queremos considerar 

Há bailarinos a saírem de escolas públicas

formadores e formandos”, 
explicou. 

Diz fazer parte deste for-
madores “informais”, que do 
seu jeito organizam oficinas 
diversas com vista a desco-
brir novos talentos. “Faze-
mos ‘workshops’ para pre-
parar bailarinos profissionais 
para companhias nacionais 
e internacionais, mas isso 
poderia ser um projecto do 
Governo. Se quiserem se jun-
tar a nós, chamem-nos para 
conversar, porque somos 
agentes não menos impor-
tantes”, considerou.

Idio Chichava

OS escritos de Amílcar Ca-
bral serão este ano submeti-
dos ao programa “Memórias 
do Mundo” da Organiza-
ção das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO), por ocasião dos 
100 anos, em 2024, do nasci-
mento do intelectual e políti-
co cabo-verdiano.

O programa “Memória do 
Mundo” é uma iniciativa in-
ternacional lançada em 1992 
pela UNESCO, com a finali-
dade de identificar e preser-
var documentos e arquivos 
que venham a compor o pa-
trimónio histórico da huma-
nidade.

A candidatura será sub-
metida pela Fundação Amí-
lcar Cabral (FAC), conforme 
garantiu recentemente Pedro 
Pires, na Cidade da Praia, no 
final duma audiência entre a 
FAC e o Presidente de Cabo 
Verde, José Maria Neves. 

O encontro serviu para 

apresentar o projecto de co-
memoração do centenário 
de Amílcar Cabral, que terá 
o ponto alto a 12 de Setembro
de 2024, data do seu aniver-
sário natalício.

Entre as actividades pre-
vistas para a comemoração 
dos 100 anos de Amílcar Ca-
bral, destacam-se a elabora-
ção de um estudo sobre “O 
Legado de Amílcar Cabral 
na Memória do Tempo” e a 
realização de um conjunto 
de seminários, exposições, 
tertúlias com jovens e mesas 
redondas que retratam vida e 
obra do nacionalista. 

Amílcar Cabral, filho de 
pai cabo-verdiano e mãe 
guineense, estudou Agrono-
mia em Portugal. É conside-
rado o teórico marxista mais 
destacado da revolução da 
África negra.

Fundou em 1956 o Parti-
do Africano para a Indepen-
dência da Guiné e Cabo Ver-

Escritos de Amílcar Cabral 
candidatas a património
da humanidade

Amílcar Cabral

de (PAIGC), com o qual, em 
1963, iniciou a luta armada 
contra o colonialismo portu-
guês, visando a independên-
cia da Guiné-Bissau e Cabo 
Verde. 

Foi assassinado em 1973, 
nas vésperas da proclamação 
da independência dos dois 
países.

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO
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GASPAR 
HORÁCIO 

MATEUS DZIMBA
(2/2/2002 - 2/2/2022) 

(Missa de 20 anos de eterna saudade)

Flávia Dzimba, filhos Thindeka 
Aniana G. Dzimba, Zimane Horácio 
G. Dzimba e mãe Helena Ubisse
recordam com saudade a viagem
sem volta de GASPAR HORÁCIO
MATEUS DZIMBA, no dia 2/2/2002.
Em sua homenagem rezam missa,
na Sé Catedral, hoje, dia 2/2/2022,
pelas 18.00 horas. Descanse em
paz.

1544

LUCIANO NGUIRAZI
FALECEU

Foi com pesar que os trabalhado-
res da ex-GPZ/SOGIR tomaram 
conhecimento do falecimento do 
seu colega LUCIANO NGUIRAZI, 
ocorrido no dia 28/1/2022, na cidade de Tete, ví-
tima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 
1/2/2022, no Cemitério de M’páduè, pelas 14.00 
horas, antecedido de missa de corpo presente, 
na Sé Catedral de Tete, pelas 9.00 horas e ce-
rimónia oficial pelas 10.00 horas, no Conselho 
Municipal. Paz à sua alma.

1296

PAULINO ENOQUE 
LIBOMBO

(vítima de acidente de viação)

É com profunda dor e consterna-
ção que a família Libombo comu-
nica a morte do seu ente querido 
PAULINO ENOQUE LIBOMBO, ocorrida no dia 
29/1/2022, vítima de acidente de viação, cujo fu-
neral se realiza hoje, dia 1/2/2022, no Cemitério 
de Lhanguene, às 10:30 horas, antecedido de 
velório às 9.30 horas, na capela 1 do HCM. Face 
à situação da Covid-19, serão seguidas todas 
as medidas protocolares. Que o Espírito Santo 
console a todos nós.

957

LUCIANO NGUIRAZI
FALECEU

Sua esposa Catarina Luís, filhos 
Angelina, Osvaldo, Teodato e 
Elvis, netos e sobrinhos Jânia 
e Miguel, genro Pascoal, nora 
Ester, cunhados José Raimundo, Inês Raimun-
do e Leonor Luciano comunicam o desapare-
cimento físico do seu ente querido LUCIANO 
NGUIRAZI, cujo funeral se realiza hoje, dia 
1/2/2022, no Cemitério de M’páduè, na cidade 
de Tete, pelas 14.00 horas. Que Deus guarde 
a sua alma.

1266

MÁRIO ARTUR 
BASTOS
FALECEU

Sua mãe Helena Panagiotes 
Stakteas, irmãos Maria, Tina e Lina, cunhados, 
sobrinhos e demais familiares comunicam com 
profunda dor o falecimento do seu ente que-
rido MÁRIO ARTUR BASTOS, ocorrido no dia 
29/1/2022, em Maputo, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 1/2/2022, pelas 10.00 horas, no Cemi-
tério de Lhanguene, antecedido de velório, na 
capela do HCM, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

950

ISAURA DA 
CONCEIÇÃO LEÃO

FALECEU

Seus filhos Mauro, Lara e 
Kelvin, irmãos, primos, sobrinhos, netos e 
demais familiares comunicam o falecimento 
do seu ente querido ISAURA DA CONCEIÇÃO 
LEÃO, ocorrido no dia 31/1/2022, em Lisboa, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza na 
mesma cidade, em data a anunciar. Paz à sua 
alma.

952

OZIAS GERVÁSIO DE 
LURDES FERRÃO

(Zito)

FALECEU
Seus primos Amândio, Euler, Djequinha, 
Deniasse, Dércio, Tuxinha, Mbito, Duarte, 
Milton, Sheyzad, Lulucha, Dino, Nina, Ca-
lusha, Dinha, Stélio, Manuel, Kambuz, Bony, Eufrásia, Diogo 
Jr. e Michel comunicam com profunda mágoa e consternação 
o desparecimento físico do seu querido primo OZIAS GERVÁ-
SIO DE LURDES FERRÃO (Zito), ocorrido no dia 28/1/2022, no
HCM, vítima de acidente de viação. Custa-nos acreditar que
não mais te teremos. Custa-nos acreditar que não mais te ve-
remos a dançar, bailar e “kwassakwassar e marrabentar” nos
nossos convívios. Estejas onde estiveres, saiba que te amamos
e sempre te amaremos. O céu ganhou mais uma estrela. Até
sempre primo.

956

OZIAS GERVÁSIO DE LURDES 
FERRÃO

(Zito)

Seus pais Julião Ferrão Jr. e Lurdes Diogo Chambal (em memória), 
tios Cacilda e General, Judite e Isaac, Roberto, Boaventura e Zeituna, 
Ilda, Ermelinda comunicam com profunda mágoa e consternação o 
desaparecimento físico do seu ente querido OZIAS GERVÁSIO DE LURDES FERRÃO, 
ocorrido no dia 28/1/2022, no HCM, vítima de acidente de viação, cujo funeral se realiza 
hoje, às 10.30 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório, às 9.00 horas, na 
Igreja Presbiteriana de Moçambique, paróquia de Laulane. Paz à sua alma.

956

LUÍS GONZAGA 
AUZE

FALECEU
Sua esposa Josefa Raimundo, 
filhos Glória, Maria do Carmo, 
Sérgia, Dulce, Esménia, Josefa, Elsa, Neclidio, Elma, 
Artimisa e Melânia, genros, nora, netos, bisnetos 
e restante família comunicam com profunda dor o 
falecimento do seu ente querido, LUÍS GONZAGA 
AUZE, vítima de doença, ocorrido na sua residência, 
na Maxixe, no dia 29/1/2022, cujo funeral se realiza 
no dia 2/2/2022, no cemitério familiar, pelas 11.00 
horas, antecedido de missa de corpo presente, na 
Comunidade de S. Lourenço de Mabil, pelas 8.00 
horas. Descansa em paz, nosso herói.     1286

PAULINO 
ENOQUE 

LIBOMBO
FALECEU

O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Combate 
ao SIDA, colaboradores do Secretariado Executivo-sede 
e Secretariados Executivos Provinciais comunicam com 
profunda dor e consternação o desaparecimento físico do 
Sr. PAULINO ENOQUE LIBOMBO, irmão da Exma, Srª Se-
cretária Executiva Adjunta, Drª Idalina das Dores Frederico 
Libombo, ocorrido no dia 29/1/2022, vítima de acidente de 
viação, cujo funeral se realiza hoje, dia 1/2/2022. À família 
enlutada endereçam as mais sentidas condolências. Paz 
à sua alma.              948

JORGE 
ANASTÁCIO 

ZUNGUZE
FALECEU

Sua mãe Maria Teresa Xavier, irmãos Gabriel Zun-
guze, Tamara Zunguze e demais familiares comu-
nicam o falecimento do seu ente querido JORGE 
ANASTÁCIO ZUNGUZE, ocorrido no dia 27/1/2022, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 1/2/2022, às 11.00 
horas, no Cemitério de Machava-Bedene, antecedido 
de velório na Igreja Metodista Unida, Paróquia da 
Machava, às 9.00 horas. Paz à sua alma.

955

JUDITE ALFREDO 
MANJATE

(1º ano de eterna saudade)

Querida mãe, passou um ano e ainda te 
sentimos diante de nós e os nossos co-
rações choram. Informamos que é chegado o momento 
da realização de missa pela alma da nossa mãe, que se 
realiza amanhã, dia 2/2/2022, pelas 18.00 horas, na Igreja 
Católica de Magoanine e no dia 5/2/2022, pelas 7.30 ho-
ras, concentração no Cemitério de Michafutene, para a 
deposição de flores. Paz à sua alma.

1283

MARCELO JONAS 
MUHACHA

(1º ano de eterna saudade)
Sua esposa Gertrudes, filhos Adérito, Nazima, 
Marília, Carol, Marlyn e Marcelo Jr., mãe Marília, 
irmãos Jonas, Dexi, Felizarda, Pascoal, Boa-
ventura, Liliana, Fernando e Inilde, sobrinhos 
Múrray, Adriano Jr., Fernanda, Marcela, Michel, Marília e Lircel, 
neto Meyson, demais familiares e amigos lembram com muito 
carinho e saudade a passagem do primeiro ano do falecimento 
de MARCELO JONAS MUHACHA. Mais informam que no dia 
5/2/2022, pelas 9.00 horas, irão depositar uma coroa de flores em 
sua memória, no Cemitério de Michafutene, para que continue a 
florir os seus corações. Que Deus lhe conceda o eterno descanso!

1313

JOÃO MENDONÇA MINEZ
FALECEU

A Direcção do Comando da PRM - Cidade de 
Maputo, Oficiais Superiores, Subalternos, Sar-
gentos, Guardas da PRM e funcionários do Qua-
dro Técnico Comum comunicam com profunda 
mágoa e consternação o desaparecimento físico 
do Inspector Principal da Polícia na reserva, JOÃO MENDONÇA 
MINEZ, ex-efectivo deste Comando, ocorrido no dia 28/1/2022, 
vítima de doença, na sua residência, no Bairro de Hulene “B”, Q. 
49, c. nº117, cujo funeral se realiza hoje, dia 1/2/2022, pelas 10.00 
horas, no Cemitério de Michafutene, distrito de Marracuene. À 
família enlutada endereçam as mais sentidas condolências.      8575

ANÍBAL ZEFERINO AMÓS
(35 anos de eterna saudade)

Sua esposa Celina A. Macueve, filhos 
Inácio, Beatriz e Maria dos Anjos Amós, 
genros Carlos e Gedião, nora Ercília Amós, 
netos Aníbal, Ayren Celina, Allan, Ayon, 
Oakley, Kaylene, Shirlen, Brayn e demais familiares re-
cordam a passagem dos 35 anos de eterna saudade de 
ANÍBAL ZEFERINO AMÓS, ocorrido no dia 1/2/1987. Mais 
informam que amanhã, quarta-feira, dia 2/2/2022, haverá 
missa sufragando pela sua alma, na Igreja São J. Evan-
gelista da Malhangalene, pelas 18.00 horas.

951
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ARRENDA-SE

915

PROCURA-SE

PROCURA-SE uma pessoa com ex-
periência em fazer forno para pizzaria 
de tijolo próprio. O interessado pode 
entrar em contacto pelo nº 84-4274679.

1021

MORADIA no Bairro do Triunfo, tipo 5, 

com 3 suites e cozinha espaçosa, vende-

-se por 22 000 000,00MT; moradia tipo

4, com suites, 2 salas, 2 cozinhas, pis-

cina, condomínio Aysha Garden por 34

000 000,00MT; moradia independente,

tipo 8, com 4 suites, anexos 10 carros,

espaço 20x40m², na Sommerschield 1,

Indy Village. Contacto: 84-8383889 ou

84-8121492.

899

APARTAMENTO novo, tipo 3, com 1 

suite, num prédio pequeno, no Triunfo, 

vende-se por 7 500 000,00MT; apar-

tamento tipo 2, espaçoso, com 2wc, 

no Bairro Polana, próximo da Villa das 

Mangas por 8 000 000,00MT; aparta-

mento tipo 3, espaçoso, 1 suite, na Mao 

Tsé-Tung, Consulado de Portugal por 15 

000 000,00MT. Temos opções. Contacto: 

84-8383889 ou 84-8121492.

899

FLAT tipo 2, totalmente remodelada, 

num 2º andar, no Bairro da Coop, pró-

ximo do Supermercado Luz, vende-se 

por 5 500 000,00MT; flat tipo 3, num R/C, 
com dependência, próximo da Padaria 

Lafões por 6 000 000,00MT; flat tipo 3, 
num 2º andar, com garagem, próximo da 

Electricidade por 11 000 000,00MT. Con-

tacto: 84-8383889 ou 84-8121492, Nozé.

899

LOJAS com escritório, no Alto Maé, 
próximo da estátua e ao lado do King 
Pie/antigo Talho Mena, vende-se com 
urgência a 6 500 000,00MT. Contacto: 
84-8576280/86-5745300.

1264

MORADIA tipo 6, na Sommerschield, a 
250m do Colégio Nyamunda, vende-se por 
60 000 000,00MT. Contacto: 87-6945000.

989

TIPO 4, num 100x50m, no Albasine, 
com 2 suites, 2wc, dependência tipo 1, 
capoeiras, hortas, piscicultura, campo de 
jogos, piscina grande, furo de água, por-
tão eléctrico e fábrica de gelo, vende-se. 
Contacto: 87-3269380 ou 82-5633673, 
Hauser Investimentos.  

1085

TIPO 4, num 15x30m, no Magoanine, 
com 2 suites, sala grande, cozinha, mer-
cearia e estacionamento para 7 carros, 
vende-se. Contacto: 87-3269380 ou 82-
5633673, Hauser Investimentos.

1085

APARTAMENTO tipo 2, localizado na 
Av. Eduardo Mondlane, perto da Sapa-
taria 3S, pronto a habitar; propriedade 
de 1ha, com dependência T0, na Matola-
-Rio, perto da Escola Doca, vende-se. 
Contacto: 87-7248950.

1145

CASA tipo 3, num 15x30m, Bairro de 
Campoane com suite, sala, cozinha, 
quarto de serviços, parô, quarto para 
empregado com wc, no primeiro piso, 
salão de festas, wc, quarto de arrumos, 
vende-se. Contacto: 87-3269380 ou 
82-5633673.

1085

FLAT tipo 3, com 2wc, num 6º andar, na 

Polana, vende-se por 9 500 000,00; flat 
tipo 3, num 3º andar, na Karl Marx por 

8 000 000,00; flat tipo 3, num 2º andar, 
na Mao Tsé-Tung por 11 000 000,00; flat 
tipo 2, num 2º andar, no B. Central por 5 

500 000,00; flat tipo 3, num R/C, Fajardo 
por 3 500 000,00. Contacto: 84-3966886 

ou 82-5754440.

1226

PROPRIEDADE de 30x40m, na Ponta 

D’Ouro, Rua “D”, com dependência, 
furo de água, própria p/construir, R/C, 
1º e 2º andares, vende-se por 4 050 

000,00MT, negociáveis e com facilidades 

de pagamento. Contacto: 87-9717533 ou 

84-9417533.

1279

VIVENDA tipo 3, com 2wc, na Malhan-

galene, vende-se por 14 000 000,00MT; 

geminada tipo 3, com 2wc, num R/
Chão, na Polana por 19 000 000,00MT; 

apartamento tipo 3, com 1 suite, num 1º 

andar, Av. Valenti Citi, na Polana por 14 

000 000,00MT; apartamento tipo 3, com 

2wc, num R/Chão, na Av. Agostinho Neto 
por 8 500 000,00MT; vivenda tipo 4, com 

4 suites, cozinha americana e piscina, no 

Triunfo por 19 000 000,00MT; geminada 

tipo 3, num R/C e 1º andar, Rua da Resis-

tência por 10 000 000,00MT; pensão com 

9 quartos, restaurante, R/Chão, no Alto 
Maé por 20 000 000,00MT. Temos fotos. 

Contacto: 84-4532199 ou 82-4825750.
1269

PRECISA-SE

IMOBILIÁRIA precisa para vender e 
arrendar em tempo recorde de: mora-
dias, geminadas, flats, lojas, armazéns, 
propriedades, etc. Contacto: 84-2141920 
ou 84-3536800, Wilson. 

1017

VIVENDA tipo 2, no Bairro da Malanga, 

perto da Assembleia da República, com 
cozinha moderna, ar-condicionado, 

pronta a habitar, arrenda-se por 25 

000,00MT. Contacto: 84-6948857 ou 

84-2335100.

1197

FLATS: tipo 3, com 2wc, na Polana, 

perto do H. Cardoso, arrenda-se por 45 

000,00MT; tipo 3, com 3wc, mobilada, 

perto do H. Avenida por 80 000,00MT; 

geminada tipo 3, com 3wc e quintal 

privado, perto do H. Central por 75 

000,00MT; vivenda tipo 3, com 3wc, 

recém-construída, na Vila Olímpica por 

30 000,00MT, negociáveis. Contacto: 

84-4310449.
1273

ANÚNCIO DE VAGA

Uma empresa no ramo do comércio pretende recrutar um Técnico de 
Procurment para trabalhar em Maputo.

Especialidades:
• Elaborar documentos para participação em concursos;
• Ter conhecimentos na área da informática;
• Noções básicas de Contabilidade e Recursos Humanos.

Requisitos:
Nível académico de licenciatura ou mínimo 12.ª classe

Candidatura:
Os interessados poderão submeter as suas candidaturas pelo email

persshoplda@gmail.com
Contacto: 84-1249400

1288

11582

SERVIÇO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL  

DIRECÇÃO DA CIDADE DE MAPUTO

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

O SERNIC- Direcção da Cidade de Maputo convida empresas interessadas a apresentarem propostas em carta fechada para os seguintes concursos, conforme a tabela abaixo:

Nº do Concurso Objecto do Concurso Data e hora – limite de entrega
Data e hora de abertura

CLNº001/RAQ/SERNIC/DC/2021 Fornecimento de material de escritório
14/2/2022

9.00 horas

14/2/2022

9.30 horas

CLNº002/RAQ/SERNIC/DC/2021
Fornecimento de consumiveis 

informáticos

14/2/2022

11.00 horas

14/2/2022

11.30 horas

CLNº003/RAQ/SERNIC/DC/2021 Fornecimento de material de protecção
15/2/2022

9.00 horas

15/2/2022

9.30 horas

CLNº004/RAQ/SERNIC/DC/2021 Fornecimento de produtos alimentares
15/2/2022

11.00 horas

15/2/2022

11.30 horas

CLNº005/RAQ/SERNIC/DC/2021 Fornecimento de material de limpeza
16/2/2022

9.00 horas

16/2/2022

9.30 horas

Os concorrentes interessados poderão consultar os documentos do concurso durante as horas normais de expediente, no endereço abaixo a partir do dia 24 de Janeiro, a consulta 

dos documentos do concurso termina a 31 de Janeiro de 2022.

SERNIC-DIREÇÃO DA CIDADE

Repartição de Aquisições

Rua John Issa, n.º 33, 5º Andar, Porta 10

Maputo, aos 28 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente

RAQ/SERNIC/DC- Rua John Issa, Nº 33, 5° Andar, Cidade de Maputo.

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

MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO

SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE FRANCISCO ALFREDO MILICE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de trinta de Dezembro de dois mil e vinte 
e um, exarada de folhas trinta e um verso a trinta e três, do livro de notas para escrituras diver-
sas número trezentos e sessenta e quatro, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, 
perante mim, EDUARDO CHARLES LUNABO, Conservador e Notário Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de FRAN-
CISCO ALFREDO MILICE, de sessenta e nove anos de idade, no estado de casado sob o regime 
de comunhão geral de bens com Guilhermina Langa Milice, que era natural de Inhambane, 
de nacionalidade moçambicana, com última residência habitual no Bairro do Alto Maé, filho de 
Alfredo Milice e de Madalena Pene.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última. Deixando 
como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, sua esposa GUILHERMINA LANGA MI-
LICE, viúva, que ocupa em simultâneo a posição de meeira e seus filhos: AMÁLIA DE FÁTIMA 
GUILHERMINA MILICE, casada com David Agostinho Vitela Califo Borges, IDÍLIA MADALE-
NA MILICE BANZE, casada sob o regime de bens adquiridos com António Adriano Banze, 
naturais de Lourenço Marques, DENISE MICHELA MILICE, solteira, maior e SÍLVIA MARTA DA 
GRAÇA MILICE, casada sob o regime de comunhão geral de bens com Adeodato Florindo de 
Jesus Xavier, naturais de Maputo. 
Que segundo a lei não quem com eles possa concorrer a esta sucessão. Que da herança fazem 
parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 31 de Janeiro de 2022 
A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE VICTOR 
BELMIRO CARLOS NHANTUMBO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e cinco de Janeiro de dois mil 
e vinte e dois, exarada de folhas nove a dez, do livro de notas para escrituras diversas número 
trezentos e sessenta e cinco, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim, 
DANILO MOMADE BAY, Conservador e Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi 
celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de VICTOR BELMIRO CARLOS 
NHANTUMBO, de sessenta e seis anos de idade, no estado de casado sob o regime de comunhão 
de adquiridos com Aurora Paulo Davuca Nhantumbo, de nacionalidade moçambicana, com 
última residência habitual no Bairro do Alto Maé, filho de Carlos Jemisse Nhantumbo e de 
Rosalina Micas Filimone.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade. 
Deixou como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, sua esposa AURORA PAULO 
DAVUCA NHANTUMBO, viúva, que ocupa simultaneamente a posição de meeira e seus filhos: 
PAULO VICTOR NHANTUMBO, casado sob o regime de comunhão de adquiridos com Áurea 
Carlos Cossa, SHEILA ROSALINA VICTOR NHANTUMBO, casada sob o regime de comunhão de 
adquiridos com Arnaldo Macalane de António Nyanala, NATÉRCIA VICTOR NHANTUMBO, 
HÉLDER JOSÉ VICTOR NHANTUMBO e CARLOS ELÍSIO VICTOR NHANTUMBO, solteiros, 
maiores, naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão, que da herança fazem 
parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 26 de Janeiro de 2022

A Notária
(Ilegível)

1270

REPÚBLICA DE 
MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA, ASSUNTOS 
CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS 
DIRECÇÃO NACIONAL 

DOS REGISTOS E 
NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que SHEILA 
NURMOMADE OSMAN, 
natural de Montepuez e 
residente no Bairro Cen-
tral, cidade de Maputo, 
província de Maputo, re-
quereu autorização para 
a mudança do seu nome, 
SHEILA NURMOMADE 
OSMAN, para passar a 
usar o nome completo de 
AYESHA NURMOMAD 
OSMAN.

Nos termos do nº 1, do 
artigo 360º do Código do 
Registo Civil, são convida-
dos todos os interessados 
para, no prazo de trinta 
dias, a contar da data da 
publicação do presente 
anúncio, deduzirem, por 
escrito, a oposição que ti-
verem direito de fazer.

Maputo, aos 27 de Dezembro 
de 2021

A Directora Nacional Adjunta
Fátima Achá Baronet

(Conservadora e Notária Supe-
rior)

1298

VENDE-SE
PEDREIRA em Boane, 

vende-se. 
Para mais informações, 
contacte: 84-3880210.

1004

VIVENDA nova tipo 3, com 3 suites, 
cozinha moderna, garagem e depen-
dência tipo 1, na Coop, vende-se por 
35 000 000,00MT; moradia tipo 2 com 
suite, cozinha moderna, num condomí-
nio em Bagamoyo por 2 800 000,00MT. 
Contacto: 84-5465381 ou 82-3955019, 
Imobiliária Embondeiro.

1210

APARTAMENTOS com vista para 
o mar: 19 000 000,00MT, Av. Fred.
Engels; 27 000 000,00MT na Av. Fred. 
Engels; 15 000 000,00MT Plazza; 18
000 000,00MT, na Av. Marginal; moradia 
com piscina no Condomínio Marés por 
500 000USD; moradias novas, num
condomínio fechado, no Tchumene
2 por 5 000 000,00MT; propriedades
5.4ha, na Marginal; 4800m² com PT,
vendem-se. Contacto: 82-4795100 ou
86-4670073.

1322

PROPRIEDADE de 9,5 hectares, no 
Tchumene EN4, à beira da estrada, 
vende-se por 1 000 000,00USD; casa 
com placa, tipo 3, suite, 2wc e cozinha 
moderna, no Bairro do CMC-Magoanine 
por 4 200 000,00MT; propriedade de 
4 hectares, na Macaneta Ponta, com 
vista para o mar por 12 000 000,00MT. 
Contacto: 84-5926921 ou 86-5926921, 
Tivane.

1299

PROPRIEDADE de 50x50, murado, 
em Marracuene, FACIM, vende-se 
por 1 500 000,00MT; casa tipo 4, com 
tecto falso e 2wc, no Bairro Intaka 1 
por 1 800 000,00MT; propriedade de 
38 hectares, na zona Tissenguene 
por 3 200 000,00MT; propriedade 
de 3 hectares perto da estrada EN1, 
vila de Marracuene à beira por 450 
000,00USD. Contacto: 84-5926921 ou 
86-5926921, Tivane.

1299

PROPRIEDADE de 490m², com DUAT, 
a 30 metros da praia da Costa do 
Sol, vende-se por 17 000 000,00MT; 
moradia tipo 3, moderna, com 1 suite, 
2wc, dependência tipo 1, suite e esta-
cionamento para 10 carros, no Bairro 
da Liberdade alta por 5 500 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 84-2194513.

1297

PROPRIEDADE, num espaço de 
60mx36m, zona da 1ª Rotunda, perto 
da Circular, com duas casas tipo 2, 
muro vedado, vende-se por 2 milhões, 
negociáveis. Contacto: 84-5363934.

1291

FLATS: tipo 3, num 2º andar com eleva-
dor 24 horas, 2wc, parqueamento para 
2 carros, na Avenida Julius Nyerere, 
vende-se por 11 700 000,00MT; tipo 3, 
num R/C, dependência, próximo das 
bombas Mahafil por 3 200 000,00MT; 
tipo 1, num 3º andar, próximo do Man-
dela por 2 300 000,00MT, negociáveis. 
Contacto: 84-2194513, Sr. Missasse.

1297

FÁBRICA de produção de água 
mineral, em funcionamento, com ma-

quinaria completa, localizada no distrito 

de Namaacha, província de Maputo, 

vende-se por 650 000USD. Contacto: 
84-0427438/87-0227439.

1084

QUINTA no bairro Chinonanquila, 

Matola-Rio, Km-16, a 300m da Av. de 
Namaacha, espaço vedado com muro, 

vende-se por 10 000 000,00MT. Contacto: 

84-0427438/87-0227439. 1084

APARTAMENTOS, prédios novos, tipo 

3, Condomínio Rosa, vende-se por 16 
000 000,00MT; tipo 3, no Condomínio 

Golf por 14 000 000,00MT; tipo 2,  

Condomínio Polana Shopping por 13 

000 000,00MT; tipo 3, no Condomínio 

Tivane por 19 000 000,00MT; tipo 3, no 

Condomínio Maresia por 500 000USD; 
tipo 3 no Condomínio Imoinvest por 30 

000 000,00MT. Contacto: 84-8383889 

ou 84-8121492.

899
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O 
CAMPEONATO Afri-
cano das Nações 
de futebol vai ca-
minhando a passos 
largos para o seu 

término e pode produzir um 
campeão de todo inesperado. 

Tal como tinha aconte-
cido no CAN África do Sul-
2013, onde chegou à final, a 
Burkina Faso tem trilhado, 
passo a passo, o seu caminho 
e de forma sorrateira logrou 
chegar às meias-finais, dei-
xando pelo caminho a cam-

peã de 2004, a Tunísia. Nos 
“oitavos”, os burkinabes 
afastaram o Gabão nos penal-
tes. Integrados no Grupo “A”, 
apuraram-se em segundo 
após derrota com os Cama-
rões (2-1), vitória sobre Cabo 
Verde (1-0) e empate com 
Etiópia (1-1).

Os burkinabes são de lon-
ge das quatros equipas que 
estão nas meias-finais que 
os mais optimistas aposta-
riam, mas o facto é que agora 
tudo está em aberto. Afinal 

quem chega às “meias” e sem 
aquele peso da pressão, que, 
por exemplo, o Camarões 
(anfitrião), Egipto (sete vezes 
campeã africana) e Senegal 
(actual líder do Ranking da 
CAF e vice campeão africa-
no) têm sobre si, não está 
proibido de pensar que pode 
voltar a estar na final e desta 
vez levar mesmo para casa o 
canecão, objectivo falhado 
há nove anos quando caiu no 
“Soccer City”, em Joanesbur-
go, diante da Nigéria (1-0).

Nas meias-finais, o Burki-
na Faso, que conforme foi 
referido, eliminou a Tunísia 
nos “quartos” e mede forças 
amanhã com o Senegal, que 
afastou a Guiné-Equatorial 
(3-1).

Noutra meia-final, Ca-
marões e Egipto batem-se na 
quinta-feira. Um grande jogo 
em perspectiva entre duas 
equipas que mais títulos ven-
ceram. Os “faraós” arrecada-
ram sete e os “leões indomá-
veis” 5.

Burkina Faso: 
ilustre “intruso” 
entre os gigantes

N CAN CAMARÕES - 2021N CAN CAMARÕES - 2021N CAN CAMARÕES - 2021N CAN CAMARÕES - 2021N CAN CAMARÕES - 2021N CAN CAMARÕES - 2021N

O ESTÁDIO de Olembe, local 
onde ocorreu o incidente que 
tirou a vida a oito pessoas, en-
tre as quais uma criança de oito 
anos e causando ferimentos 
graves e ligeiros a mais de uma 
dezena de pessoas, na semana 
passada, poderá acolher o jogo 
da final, agendado para o dia 6 
de Fevereiro, mas só depois de 
apresentado e analisado o rela-
tório final da tragédia. 

As primeiras ilações indi-
cam que o incidente, que cau-
sou a morte de oito pessoas, 
deveu-se à abertura “impru-
dente” de um portão do está-
dio, segundo revelou o Gover-
no camaronês.

O ministro do desporto da-
quele país, Narcisse Mouelle 
Kombi, explicou que o portão 
da entrada sul do recinto, pal-
co da tragédia, “foi tempora-
riamente fechado pela Polícia 
diante da forte afluência de 
espectadores, enquanto outras 
entradas do estádio continua-
vam operacionais”.

“Perante a pressão exercida 
sobre estes portões, e esmaga-
dos por uma “maré humana”, 
os elementos de segurança em 

serviço procederam de forma 
imprudente ao abrir a entrada 
sul, provocando uma grande 
confusão”, prosseguiu.

Entre as vítimas mortais 
estavam uma criança e duas 
mulheres. O governante admi-
tiu que o número de elemen-
tos das forças de segurança era 
“insuficiente”, mas também 
apontou críticas aos portadores 
de bilhetes falsos e usados, bem 
como aos adeptos que tenta-
ram entrar sem ingresso.

O dirigente anunciou ainda 

algumas medidas de reforço de 
segurança, tais como o aumen-
to do número de entradas, o 
destacamento de mais polícias, 
a instalação de pontos de tria-
gem acrescidos, um acesso em 
ziguezague às filas que levam 
aos portões e a proibição de 
entrada a menores de 11 anos. 
Foi também suspensa a distri-
buição gratuita de bilhetes aos 
adeptos, a proibição de ven-
da de bilhetes no dia do jogo, 
maior rigor na vigilância por 
vídeo em todos os perímetros 

do recinto e ainda um apelo 
para que o público chegue mais 
cedo ao jogo.

“Aguardamos com sereni-
dade pelo relatório que deveria 
ter saído na sexta-feira”. Esta-
mos esperançosos que em bre-
ve Olembe poderá ser reaberto 
ao público. Portanto, estamos 
convencidos que o local esta-
rá em condições de acolher o 
jogo da final no horário e data 
estabelecidos”, garantiu Kom-
bi, que também dirige o comité 
organizador local.

Estádio Olembe pode 
acolher o jogo da final

A TUNÍSIA demitiu Mondher Kebaier do cargo de seleccionador 
devido à derrota (0-1) diante do Burkina Faso, em partida dos 
quartos-de-finais.

No cargo desde Agosto de 2019, o técnico foi substituído pelo 
adjunto Jalel Kadri. A Tunísia vai defrontar o Mali, em Março, no 
“play-off” para o “Mundial” do Qatar.

Tunísia demite 
seleccionador

O MARÍTIMO de Zainadine Jr 
e Clésio perdeu por 2-1, no Es-
tádio do Dragão, diante do FC 
Porto, em jogo de cartaz da 20.ª 
jornada da Liga Portuguesa de 
futebol. 

Zainadine jogou de início, 
enquanto Clésio entrou já em 
cima do minuto 90, numa al-
tura em que os portistas ven-
ciam por 2-1, graças aos golos 
de Evanilson, aos 18 minutos, 
e Pepê aos 48, enquanto Edgar 
Costa reduziu aos 53.

Os “insulares”, com Zaina-
dine a fazer uma boa exibição 
anulando muitas investidas 
dos “azuis e brancos” - ele que 
assumiu a braçadeira de capi-
tão aquando da saída de Edgar 
Costa, deram luta até ao fim, e 
aos 90 Clésio entrou para o ata-
que na tentativa de ajudar os 
maritimistas a chegar ao golo, 
uma aposta de Vasco Seabra 
que acabou não tendo resulta-
dos práticos. 

O Marítimo vê assim inter-

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Zainadine e Clésio dão luta mas 
não evitam desaire no “Dragão”

Christian Eriksen reforça Brentford

rompida uma série de quatro 
jogos sem perder, mas mantém 

o nono lugar com 24 pontos,
enquanto o Porto consolidou a

liderança, passando a somar 56 
pontos. 

O FUTEBOLISTA dinamarquês Christian Eri-
ksen é reforço do Brentford até final da tem-
porada 2021/2022, confirmou na manhã de 
ontem o clube inglês, que disputa a Premier 
League. “O Brentford pode confirmar a con-
tratação do médio internacional dinamar-
quês Christian Eriksen, sujeita a autorização 
internacional. O jogador de 29 anos assinou 
contrato após concluir exames médicos. As-
sinou até ao final da época 2021/22”, refere o 
Brentford, em comunicado, no seu sítio ofi-
cial.

Eriksen não competia desde que sofreu 
uma paragem cardíaca no jogo do Euro-2020 

entre Dinamarca e Finlândia.
O médio de 29 anos tinha rescindido com 

o Inter de Milão em Dezembro e esteve, nos
últimos dias, a manter a forma no Ajax. Ti-
nha estado também a treinar no clube que re-
presentou ainda muito jovem, na Dinamarca,
o Odense.

Além do Odense, onde jogou na forma-
ção, e do Ajax, o primeiro clube como sénior, 
Eriksen passou boa parte da sua carreira nos 
ingleses do Tottenham, antes da mudan-
ça para o Inter de Milão, a meio da época 
2019/2020.

No Brentford, Eriksen vai ser treinado por 

Thomas Frank, técnico que é seu conheci-
do da equipa Sub-17 da Dinamarca, quando 
Frank treinava a equipa. “Naturalmente, o 
processo de contratação do Christian foi mais 
prolongado do que a maioria das transferên-
cias. Entendo que muitas pessoas terão dúvi-
das sobre o processo. Para respeitar a confi-
dencialidade médica do Christian, não vamos 
entrar em detalhes. Os adeptos do Brentford 
podem ter a certeza de que realizámos sig-
nificativas diligências para garantir que o jo-
gador esteja na melhor forma possível para 
voltar ao futebol e à competição”, referiu Phil 
Giles, director de futebol do clube.
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Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as 
mãos com água e sabão com frequência ou use um desin-
fectante a base de álcool a 70% e mantenha uma distância 

de pelo menos 2 metros das outras pessoas

A UNIÃO Desportiva do Songo (UDS) abre “ofi-
cinas” hoje para atacar a presente temporada 
futebolística, tendo como foco a conquista das 
principais provas, nomeadamente o Moçam-
bola e a Taça de Moçambique e assegurar des-
sa forma a presença nas competições africanas 
(Afrotaças).

Sob comando do sérvio Srdjan Zivojnov, que 
assumiu a equipa já no fim do Moçambola-2021, 
os hidro-eléctricos procuram fechar algumas 
lacunas abertas na sequência da saída de alguns 
jogadores, como são os casos do lateral esquerdo 
Tony; dos médios Cremildo e Belito; dos avan-
çados Manucho, Tico Dias e do ponta-de-lança 
malawiano Kuwali. 

A UDS pretende constituir um plantel de 27 
jogadores, aguardando ainda por algumas aqui-
sições, entre nacionais e estrangeiras. Inter-
namente, confirmam-se o “central” Macaime 

(ex-Desportivo), que havia sido emprestado à 
Associação Desportiva de Vilankulo (ADV) na 
época passada, e o avançado Foken (ex-Ferro-
viário de Maputo).

Para já, os hidroeléctricos contam com pou-
co mais de 20 jogadores, maioritariamente prata 
da casa, sendo que oito a nove atletas terão dei-
xado a equipa.

“Não temos ainda o plantel fechado. Esta-
mos a trabalhar para caprichar mais o plantel e 
para tal esperamos por alguns estrangeiros que 
iremos buscar no melhor mercado para lutar 
pelas nossas ambições”, disse Cláudio Tonnetti.

Enquanto a equipa do Songo “veste o fato-
-macaco” para iniciar com as suas actividades,
a Associação Provincial de Futebol de Tete ain-
da não se pronunciou sobre a data de início do
campeonato local. Fala-se de apenas três equi-
pas inscritas até ao momento.

O FERROVIÁRIO de Pemba reestruturou a sua 
equipa técnica e decidiu convidar Antero Cam-
baco para assumir o comando da equipa na pre-
sente temporada. Com esta mudança, o anterior 
treinador , Uzaras Mahomed, irá desempenhar as 
funções de secretário-técnico dos “locomotivas” 
daquela região do país.

A intenção do Ferroviário de Pemba é reforçar 
a sua estrutura do futebol por forma a encontrar 
melhores argumentos para vencer as provas a 
disputar na presente temporada, nomeadamen-
te o “Provincial” e o Campeonato Nacional da II 
divisão, Zona Norte, e regressar ao Moçambola já 
no próximo ano.

Cambaco, que vive em Nampula, chegou a 
ser hipótese para treinar o Desportivo na pre-
sente temporada, mas as condições e garantias 
oferecidas pelo Ferroviário de Pemba, aliado ao 
facto deste ter a sua família mais perto de Pemba, 

pesaram sobremaneira na sua tomada de decisão.
Recorde-se que, Antero Cambaco já orien-

tou, na Província de Nampula, o Ferroviário local 
e, posteriormente, o homónimo de Nacala, neste 
último clube no decorrer da época passada, mas 
acabando por ser afastado do comando técnico 
alegadamente por maus resultados. Ainda em 
2021, Cambaco foi contratado para tentar sal-
var o Desportivo da capital do país, já numa fase 
adiantada do campeonato não conseguindo os 
seus intentos.

Importa referir que para a presente época, 
os primeiros passos para a construção do plantel 
do Ferroviário de Pemba foram dados por Uza-
ras Mahomed, um técnico de créditos firmados 
e com dois títulos no currículo, designadamen-
te um campeonato e uma Taça de Moçambique, 
ambos defendendo o emblema do Desportivo de 
Maputo.

Songo  abre 
“oficinas” hoje

Cambaco assume comando 
do Ferroviário de Pemba

UZARAS É SECRETÁRIO-TÉCNICO

UMA vez mais, Carlos Aik vai 
assumir o comando técnico da 
equipa de basquetebol sénior 
masculino do Ferroviário de Ma-
puto, em substituição de Milagre 
“Mila” Macome. 

Aik conquistou vários títulos 
à frente de equipas masculinas 
e femininas. A última conquista 
internacional foi o título africa-
no feminino pelo Ferroviário, no 
Egipto. O novo treinador será 
coadjuvado nas suas funções por 
Rui Rafael, que orientava a equi-
pa B.

Milagre Macome deixa o co-
mando da equipa depois de con-
quistar quatro campeonatos na-
cionais e outros tantos da Cidade 
de Maputo. Liderou os “locomo-
tivas” para a primeira qualifica-
ção duma equipa moçambicana 
para a fase final da Basketball 

LIGA Desportiva-Grupo Des-
portivo Iquebal é o duelo que vai 
aquecer a primeira jornada do 
torneio de abertura de futsal a 
nível da cidade de Maputo, pro-
va que arranca a 11 de Fevereiro 
próximo, segundo ditou o sorteio 
realizado recentemente.

Liga-Iquebal é um emba-
te entre dois sérios candidatos 
ao título, pelo que será uma boa 
proposta para os amantes do fut-
sal marcando o seu retorno cerca 
de três anos depois devido à pan-
demia da Covid-19.

A primeira ronda terá ainda 
quatro jogos. O estreante Beu-
la FC bate-se com o ADDEC, o 
Ferroviário vai medir forças com 
ISCIM, a Gespetro joga com o es-
treante Jovens da Comunidade, 
enquanto o Atlético enfrenta a 
poderosa Petromoc, um dos can-
didatos à conquista do certame. 
O Desportivo fica de fora nesta 
jornada.

A prova contará com a parti-
cipação de 11 equipas, que joga-
rão no sistema clássico de todos-
-contra-todos numa única volta.

Esta competição deve-
rá prolongar-se até 30 de Abril
próximo. Depois do torneio de

TORNEIO DE ABERTURA DE FUTSAL NA CAPITAL

Carlos Aik volta 
a treinar  “Locomotivas”

Liga-Iquebal clássico
da ronda inaugural

Africa League (BAL). O clube in-
formou que Mila vai continuar a 

exercer outras funções no depar-
tamento de basquetebol. 

JORGE Monjane e Ana Paula Sinaportar venceram, domingo, o 
Torneio Rei e Rainha de Voleibol de praia que decorreu na praia da 
Costa do Sol.

A dupla foi a que mais pontos somou ao longo da prova que não 
teve duplas fixas. Na final, Monjane fez dupla com Ainadino Marti-
nho e bateu Aldevino Nuvunga e José Mondlane, por 2-0.

Por seu turno, Ana Paula fez parelha com Ângela Tembe tendo 
derrotado o par formado por Vanessa Muianga e Natália.  

Jorge Monjane e Ana Paula Sinaportar são os dois melhores vo-
leibolistas da actualidade e contam várias participações internacio-
nais. Já estiveram nos Jogos Africanos da Juventude na Argélia, onde 
se sagraram campeões.

Participaram nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Ai-
res em que os femininos passaram a primeira fase e os masculinos 
caíram nos oitavos-de-final. Mais recentemente, Ana Paula ficou 
em quinto lugar na fase final de qualificação para os Jogos Olím-
picos de Tóquio-2020 e, na mesma prova, Jorge Monjane foi vice-
-campeão.

Refira-se que este evento foi organizado pela Federação Mo-
çambicana de Voleibol (FMV) e contou com apoio da Momentum,
tendo sido a primeira vez que decorreu no país.

De acordo com o presidente da FMV, Mahomed Valá, a prova
visou dar ritmo competitivo aos atletas que têm pela frente várias
provas, dentre elas a primeira etapa do Circuito da Zona 6, de 3 a 6
de Março, a qualificação para os Jogos da Commonwealth, no Gana, 
de 24 a 29 de Março, e de  30 de Março a 3 de Abril a segunda etapa 
do circuito da zona 6 em Cape Town, na África do Sul.

Por outro lado, Mahomed Valá diz que o evento veio a calhar
porque deu também a oportunidade do treinador brasileiro, Ale-
xandre Portel, que está a trabalhar com a FMV, observar os atletas
com vista a indicar os potenciais atletas para os treinos da Selecção 
Nacional.

VÓLEI DE PRAIA

Monjane, o rei Ana Paula, a rainha

abertura, arranca o Campeonato 
da Cidade a 7 de Maio, que irá in-
tercalar com a Taça Maputo, uma 
prova a eliminar.

As três provas serão organi-
zadas e regidas pela Comissão de 
Futsal da Associação de Futebol 
da Cidade de Maputo.

Futsal regressa na capital com um duelo de gigantes

O 
CAMPEONATO Na-
cional Sénior Femi-
nino de Basquetebol 
passa a designar-se 
Liga Sasol. A primeira 

edição arranca já na próxima 
segunda-feira, 7 de Fevereiro, 
prolongando-se até ao dia 20 
de Fevereiro, no Pavilhão do 
Maxaquene,  cidade de Mapu-
to.

O lançamento da primei-
ra Liga feminina aconteceu 
ontem, com a assinatura do 
memorando de entendimento 
entre a Sasol, empresa patro-
cinadora, e a Liga Moçambi-
cana de Basquetebol (LMB), 
entidade a quem a Federação 
Moçambicana de Basquetebol 
(FMB) incumbiu a missão de 
organizar a competição. A par-
ceria ontem assinada serve para 
as próximas três épocas e tem 
um investimento de 24 milhões 
de meticais.

O acordo foi assinado pelo 
director-geral da Sasol, Olívio 
Rodolfo e pelo presidente da 
LMB, Antonio Madeira Jr. A ce-
rimónia contou com presença 
do presidente da FMB, Roque 
Sebastião, altos quadros da Se-
cretaria de Estado do Desporto, 
representantes de associações 
provinciais de basquetebol, en-
tre outros.

A Sasol anunciou que o seu 

BASQUETEBOL SÉNIOR FEMININO

Liga Sasol arranca com 
24 milhões de meticais

Por sua vez, António Ma-
deira Jr. disse que a Liga Sasol 
marca uma nova era, porque 
apenas existia uma Liga mas-
culina. Ademais, a nova prova 
tem outros elementos.

“Não é só organizar cam-
peonatos nacionais, mas tam-
bém desenvolver actividades 
complementares, como forma-
ção dos vários intervenientes 
da modalidade, e trazer mais 
competitividade”.

A reunião técnica da Liga 
Sasol realizar-se-á domingo, 
numa unidade hoteleira da ca-
pital. A prova será disputada 
por oito equipas, designada-
mente Ferroviário de Maputo, 
Costa do Sol, A Politécnica, Es-
cola de Basquetebol Mucopeli-
nhas de Nacala, New Vision de 
Cabo Delgado, CD Municipal da 
Beira (Sofala), Eagles da Maxixe 
e o convidado Maxaquene.

As oito equipas serão divi-
didas em dois grupos e jogarão 
no sistema de todos contra to-
dos em duas voltas, nos res-
pectivos grupos, seguindo-se 
os cruzamentos em jogo único 
(meias-finais) e finais em sis-
tema de “play-off” à melhor de 
três jogos. Devido às medidas 
de prevenção contra Covid-19, 
o pavilhão do Maxaquene só
acolherá um máximo de 1200
espectadores por jogo.

patrocínio não servirá ape-
nas para alta competição, mas 
também para massificação e 
formação dos agentes do bas-
quetebol, principalmente na 
província de Inhambane, pois 
entende que mais do que apoio 

desportivo, trata-se de um 
projecto de desenvolvimento 
humano alicerçado no despor-
to.

“Vamos apoiar anualmen-
te em provas regulares, em 
equipamentos, premiações, 

na formação de equipas técni-
cas e outras necessidades. Este 
patrocínio estabelece apoio à 
massificação da modalidade na 
provincia de Inhambane, com 
apoio às equipas locais”, disse 
o representante da petrolífera.



que lhe exigia o testemunho 
em investigações de corrup-
ção.

O ex-presidente foi consi-
derado culpado por não obe-
decer à ordem do tribunal para 
comparecer perante a comis-
são que investiga alegações de 
corrupção no Estado sul-afri-
cano durante o seu mandato 
presidencial de 2009 a 2018.

Dias depois, protestos que 
começaram em apoio ao ex-
-presidente degeneraram ra-
pidamente numa onda de vio-
lência generalizada contra os
problemas socio-económicos
do país e resultaram em distúr-
bios e pilhagens em massa sem
precedentes no país.

A 5 de Setembro, apesar de 
só estar há dois meses na pri-
são, Zuma obteve a liberdade 

condicional por motivos de 
saúde.

Desde que saiu da prisão, 
Zuma apareceu em público em 
algumas ocasiões e recente-
mente lançou um livro (Jacob 
Zuma Speaks), cujos rendi-
mentos previa pagar os eleva-
dos gastos com a justiça.

Além das investigações 
sobre a alegada corrupção du-
rante o seu mandato, conhe-
cida na África do Sul como 
“Captura do Estado”, Zuma 
tem em curso um julgamento 
relacionado com subornos re-
cebidos ao abrigo de um acordo 
de aquisição de armamento de 
finais dos anos 1990. O ex-pre-
sidente sul-africano rejeita as 
acusações, que atribui a uma 
perseguição por motivos polí-
ticos. - (Lusa)
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Todos podemos apanhar a Covid-19, não 
importa a idade, a raça e principalmente 

onde vivemos

O 
PRESIDENTE do 
Banco Africano de 
Desenvolvimen-
to (BAD) anunciou 
que vai injectar três 

mil milhões de dólares (191.4 
mil milhões de meticais) 
na indústria farmacêutica 
africana, defendendo que o 
continente tem de produzir 
vacinas para não depender 
de outros países.

“Precisamos de acabar 
com a desigualdade na dis-

tribuição de vacinas; as pes-
soas estão a falar da terceira, 
quarta e até quinta dose, en-
quanto em África ainda es-
tamos à procura da primeira 
dose”, disse Akinwumi Ade-
sina no final de uma visita ao 
Instituto Pasteur, em Dacar, 
a capital do Senegal.

“Não podemos depender 
de um sistema de saúde que 
está concentrado em países 
fora do continente e deixar a 
saúde de 1,4 mil milhões de 

pessoas entregue à generosi-
dade de outros; para contro-
lar a indústria farmacêutica, 
é preciso capacidade técni-
ca, matéria prima e infra-es-
truturas, e é por estas razões 
que o BAD apoia o sector 
farmacêutico africano”, dis-
se o banqueiro, ao anunciar 
a disponibilização de 3 mil 
milhões de dólares, para for-
talecer este sector.

Durante a visita ao Ins-
tituto Pasteur, um dos mais 

importantes em África e um 
dos poucos com a capacida-
de de produção de vacinas 
animais e humanas, Adesina 
prometeu também “ajuda fi-
nanceira para a produção de 
testes rápidos, produtos far-
macêuticos e vacinas contra 
a Covid-19”, de acordo com 
o comunicado disponível no
site do banco.

O continente africano re-
gistou mais de 237 mil mor-
tes associadas à Covid-19 e 

10,6 milhões de infecções, de 
acordo com os últimos dados 
do Centro de Controlo e Pre-
venção de Doenças da União 
Africana (Africa CDC).

A Covid-19 provocou 
mais de 5,65 milhões de 
mortes em todo o mundo 
desde o início da pandemia, 
segundo o mais recente ba-
lanço da agência France-
-Presse.

A doença respiratória é
provocada pelo coronavírus 

SARS-CoV-2, detectado no 
final de 2019 em Wuhan, ci-
dade do centro da China.

A variante Ómicron, 
classificada como preocu-
pante e muito contagiosa 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), foi detecta-
da na África Austral e, desde 
que as autoridades sanitárias 
sul-africanas deram o aler-
ta em Novembro, tornou-se 
dominante em vários países. 
- (Lusa)

PRODUÇÃO DE VACINAS ANTI-COVID-19 EM ÁFRICA  

BAD investe três mil milhões 
no sector farmacêutico 

O ANTIGO presidente sul-afri-
cano Jacob Zuma apresentou 
um novo recurso para retirar o 
procurador do caso em que é 
acusado de corrupção, alegan-
do que não é adequado para li-
derar a acusação e que entrega 
documentos confidenciais à 
comunicação social.

Os advogados de Zuma es-
tão a apresentar recurso face à 
decisão do tribunal de manter 
o procurador Billy Downer,
considerando que é parcial e
que divulga documentos con-
fidenciais aos meios de comu-
nicação social.

Numa audiência celebrada 
ontem no Tribunal Superior de 
Pietermaritzburg, o juiz Piet 
Koen escutou os argumentos a 
favor e contra a petição apre-
sentada pelos advogados para 
pedir novamente a saída do 
magistrado que lidera a acusa-
ção pública.

O pedido original para a 
substituição de Downer foi 
rejeitado pelo tribunal em Ou-
tubro, mas a defesa do antigo 
chefe de Estado insistiu na saí-
da do magistrado, de acordo 
com as agências internacio-
nais.

Zuma, de 79 anos, entre-
gou-se à justiça a 7 de Julho 
para cumprir uma condenação 
de 15 meses por desrespeito ao 
tribunal, ao recusar repetida-
mente cumprir a notificação 

JULGAMENTO DE CASO DE CORRUPÇÃO 

Zuma insiste
no afastamento
de procurador

Jacob Zuma 

Chuva mata 21 pessoas 
em São Paulo
O NÚMERO de mortes causadas pela forte chuva que atinge 
o estado brasileiro de São Paulo subiu de dezoito para vinte
e um, anunciou ontem a Defesa Civil. Chuvas intensas atin-
gem o estado mais populoso do Brasil desde o fim-de-sema-
na, provocando transbordo de rios, deslizamentos de terra e
inundações em várias localidades, o que obrigou à retirada de 
cerca de 660 famílias das suas casas. De acordo com o último
balanço do Governo de São Paulo, pelo menos cinco pessoas
estão desaparecidas e nove ficaram feridas, além das 21 cujas
mortes já foram confirmadas pelas autoridades. São Paulo é o
mais rico e populoso estado do Brasil, com cerca de 46 mi-
lhões de habitantes, população semelhante à de países intei-
ros como Espanha e Argentina.

Explosão em estrada faz 
10 mortos no Quénia
PELO menos 10 pessoas morreram no domingo após o veí-
culo em que viajavam ter passado por um engenho explosivo 
numa estrada no nordeste do Quénia, informaram as auto-
ridades locais. O comandante regional do nordeste, George 
Seda, disse que a explosão ocorreu  na cidade de Mandera. 
As autoridades não informaram quantas pessoas viajavam no 
veículo, mas testemunhas disseram que o número de mortos 
poderia aumentar porque outras vítimas sofreram ferimentos 
graves. A Polícia suspeita que o engenho explosivo foi colo-
cado na estrada por extremistas do grupo rebelde Al-Shabab, 
que opera na Somália e na fronteira com Quénia.

Salário mínimo em 
Angola aumenta em 50%
O Conselho de Ministros angolano aprovou ontem a proposta 
de aumento do salário mínimo na ordem dos 50%, que dei-
xa de fora titulares de cargos políticos, lideranças e chefias, 
anunciou o Governo angolano. Esta medida, que visa devol-
ver o poder de compra das famílias angolanas, afectado pela 
conjuntura económica do país, foi anunciada sexta-feira pelo 
líder do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), 
partido no poder, João Lourenço. No final da reunião de Con-
selho de Ministros, presidida pelo chefe de Estado angolano, 
João Lourenço, a ministra da Administração Pública, Trabalho 
e Segurança Social (MAPTSS), Teresa Dias, disse que antes da 
decisão foi feito um trabalho por um grupo técnico, integrado 
pelo Governo e parceiros sociais, entre os quais as principais 
forças sindicais do país.

PM britânico recusa 
demissão
O PRIMEIRO-MINISTRO britânico, Boris Johnson, recusou 
ontem demitir-se devido à sua participação em ajuntamen-
tos, incluindo celebrações, que violaram as restrições durante 
a pandemia da Covid-19, prometendo “corrigir” os proble-
mas. “Primeiro, quero pedir desculpas. Lamento muito pelas 
coisas que simplesmente não fizemos bem e lamento muito 
pela forma como este assunto foi tratado”, disse numa decla-
ração no Parlamento.  Porém, reconheceu, “não basta pedir 
desculpas”. “Este é um momento em que devemos olhar-nos 
no espelho e aprender”. “Eu percebo o problema e vou corri-
gí-lo”, prometeu. Na resposta, o líder do Partido Trabalhista, 
a principal força da oposição, Keir Starmer, reiterou o pedido 
para Johnson se demitir, tal como fizeram líderes de outros 
partidos da oposição. 

Rebeldes Huthis 
reivindicam ataque
aos EAU
OS rebeldes Huthis reivindicaram ontem a responsabilidade 
pelo ataque lançado na noite de domingo contra os Emirados 
Árabes Unidos (EAU), o terceiro este mês e quando o Presi-
dente israelita, Isaac Herzog, visita o país árabe. O porta-voz 
militar dos Huthis, Yahya Sarea, declarou na televisão ieme-
nita que “alvos importantes no emirado de Abu Dhabi foram 
atacados com uma série de mísseis balísticos” e ainda que 
“alvos sensíveis no emirado de Dubai” foram atingidos com 
recurso a drones. Sarea indicou que este ataque, que chamou 
de “Operação Iémen Terceiro Ciclone”, “atingiu com sucesso 
os seus objectivos”. 

Protestos contra 
imigrantes no Chile
AOS gritos de “fora delinquentes” e ataques a um acampa-
mento de venezuelanos, milhares de pessoas protestaram no 
domingo contra a insegurança crescente em Iquique, norte 
do Chile, aonde chegam, em massa, imigrantes em situação 
irregular. “Não queremos mais imigrantes ilegais na nossa ci-
dade”, dizia uma das faixas exibidas na marcha, da qual par-
ticiparam cerca de quatro mil pessoas, informou a Polícia.Os 
manifestantes levavam bandeiras chilenas e pretas, enquan-
to avançavam pelas ruas de Iquique, na região de Tarapacá, 
1.800 km ao norte de Santiago, segundo imagens exibidas 
pela TV local.

DESAFIANDO todas as pro-
babilidades, o Partido Socia-
lista (PS), de centro-esquer-
da, conquistou uma maioria 
parlamentar absoluta nas 
eleições gerais realizadas em 
Portugal no domingo, ga-
rantindo um novo mandato, 
mais forte que o anterior, 
para o primeiro-ministro 
António Costa, um defensor 
de contas públicas equilibra-
das.

O resultado, impulsio-
nado por uma participação 
maior do que a esperada 
apesar da pandemia da Co-
vid-19, surge como uma sur-
presa depois que os socialis-
tas perderam a maior parte 
de suas vantagens em recen-
tes pesquisas de opinião. 

A votação foi convocada 

em Novembro, depois de os 
ex-aliados de esquerda de 
Costa, o Partido Comunista 
Português (PCP) e o Bloco de 
Esquerda (BE),  juntaram-se 
à direita para derrotar o Or-
çamento proposto pelo seu 
Governo minoritário.

Após as pesquisas de opi-
nião da semana passada, o 
próprio Costa reconheceu 
que os portugueses não que-
riam lhe dar uma maioria 
absoluta e disse que estava 
preparado para fazer alian-
ças com partidos de mesma 
opinião, o que não será ne-
cessário.

“Uma maioria absoluta 
não significa poder absoluto. 
Não significa governar sozi-
nho. É uma responsabilidade 
acrescida e significa governar 

com e para todos os portu-
gueses”, disse Costa no seu 
discurso de vitória.

Antes dos resultados fi-
nais, Costa disse que o parti-
do tinha conquistado 117 ou 
118 assentos no Parlamento 
de 230 cadeiras, contra 108 
conquistados nas eleições de 
2019. Os Partido Social De-
mocrata (PSD), de centro-
-direita, ficou em segundo
lugar, com menos de 30%
dos votos, segundo resul-
tados provisórios, contra os
cerca de 42% dos socialistas.

O Chega, de extrema-di-
reita, surgiu como a terceira 
maior força parlamentar, ao 
dar um grande salto de ape-
nas um assento na legislatura 
anterior para pelo menos 11.- 
(SWISSINFO)

PORTUGAL 

BURKINA FASO 

Maioria absoluta socialista 
“não significa poder 
absoluto” 

A JUNTA militar no poder no Burkina Faso 
restaurou ontem a Constituição do país, 
suspensa desde que assumiu o poder há 
uma semana, e modificou as instituições, 
que alega vigorarem até ao “estabeleci-
mento de órgãos de transição”.

Os militares golpistas, que se auto-de-
nominam Movimento Patriótico de Sal-
vaguarda e Restauro (MPSR), “garantem 
a continuidade do Estado até à constitui-
ção de órgãos de transição”, segundo um 
“Acto Fundamental” de 37 artigos lidos na 
televisão nacional pelo tenente-coronel 
Cyprien Kaboré.

O líder golpista especificou que “o Acto 
Fundamental anula a suspensão da Cons-
tituição”, complementando-a durante o 
período de transição até ao retorno à or-
dem constitucional, em data não especifi-
cada.

“O MPSR é o órgão central de definição 
e orientação da política de segurança, eco-
nómica, social, desenvolvimento e restau-
ração da integridade territorial”, lê-se no 
texto, que explica a composição do MPSR.

A junta no poder é composta por um 
presidente - tenente-coronel Paul-Henri 
Sandaogo Damiba, dois vice-presidentes, 
um coordenador e comissões, mas mais 
nenhum nome é mencionado.

O presidente do MPSR é o “Presidente 
do Faso, chefe de Estado, chefe supremo 

das forças armadas nacionais”, sublinha o 
artigo 28.º do Acto Fundamental.

O Acto Fundamental garante a in-
dependência da justiça e a presunção de 
inocência, bem como as liberdades fun-
damentais contidas na Constituição, no-
meadamente a liberdade de circulação, a 
liberdade de expressão e a de imprensa.

Um decreto também lido na televisão 
pôs fim às funções do chefe do Estado-
-Maior da Defesa, Gilbert Ouedraogo.

A União Africana (UA) suspendeu a
participação do Burkina Faso na organi-
zação até que a ordem constitucional seja 
restabelecida no país, após o golpe de Es-
tado de 24 de Janeiro, anunciou ontem o 
Conselho de Paz e Segurança da organiza-
ção.

A medida segue-se a uma decisão da 
Comunidade Económica dos Estados da 
África Ocidental (CEDEAO) de suspender 
o país da África Ocidental de todas as suas
instituições, após uma cimeira virtual ex-
traordinária que decorreu na sexta-feira.

Nenhuma das organizações optou até 
agora por sanções contra o Burkina Faso, 
no entanto, a CEDEAO poderá considerar 
essa hipótese na próxima cimeira, desta 
vez presencial, marcada para quinta-feira 
em Acra, capital do Gana, país que detém 
a presidência rotativa da organização. - 
(Lusa)

Militares restabelecem 
Constituição e alteram 
instituições 

O PRESIDENTE da Conferência Episcopal ale-
mã defendeu ontem que o Papa Emérito Ben-
to XVI deve pedir desculpa pelas posições que 
tomou nos escândalos sobre abusos sexuais na 
Igreja Católica e assumir culpas pelo encobri-
mento de casos na Alemanha. 

“Deve pronunciar-se, deve deixar de lado 
as recomendações dos assessores e dizer: car-
rego a culpa, cometi erros, peço perdão aos 
afectados”, disse Georg Batzing ao canal de 
televisão alemão ZDF. 

Para Georg Batzing, um dos problemas de 
Bento XVI foi ter-se rodeado de assessores 
“que não são os melhores”.

Um relatório sobre os casos de abusos se-
xuais na Igreja Católica refere que Joseph Rat-
zinger (Papa Emérito Bento XVI) quando era 
arcebispo de Munique encobriu casos que 
envolviam sacerdotes que tinham cometido 

abusos sexuais, permitindo que se mantives-
sem em funções.

Joseph Ratzinger negou os casos, assim 
como chegou a afirmar - por escrito - que 
não participou numa reunião que decidiu pela 
transferência de um padre envolvido num 
caso de abusos sexuais, para a diocese de Mu-
nique.

Mais tarde Ratzinger teve de corrigir as 
declarações sobre a participação na reunião 
sobre o sacerdote.

Georg Ganswein, secretário de Joseph Rat-
zinger, mantém que não houve intenção de 
mentir e que o que aconteceu foi um “proble-
ma na redacção” do documento sobre a reu-
nião. 

Joseph Ratzinger, 94 anos, Papa entre 2005 
e 2013, foi nomeado arcebispo de Munique em 
1977 pelo Papa Paulo VI. - (Lusa)

ABUSOS SEXUAIS NA IGREJA CATÓLICA ALEMÃ

Bento XVI deve pedir 
perdão por encobrimento 
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