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Economia

A COMISSÃO de inquérito criada para apu-
rar responsabilidades pelos erros contidos no 
livro de Ciências Sociais da 6ª classe tem até 
15 dias para apresentar resultados.

A informação foi partilhada pelo por-
ta-voz do Conselho de Ministros, Filimão 
Suaze, reunido ontem, em Maputo, na sua 
18ª sessão ordinária, tendo avançado que a 
comissão deverá trabalhar de forma célere 
de modo que sejam levantadas todas as situ-
ações que terão levado a que o manual se 
apresentasse nestas condições.

Filimão Suaze precisou que se forem 
identificados os culpados no processo de 
produção deste material escolar será feita a 
necessária e oportuna responsabilização.

“É nossa expectativa que, eventual-
mente, em período inferior a 15 dias a 
comissão apresente resultados, dada a per-
tinência do assunto. Em função disso, serão 
tomadas as medidas necessárias”, disse.

Esta semana, o Ministério da Educação 
e Desenvolvimento Humano (MINEDH) re-
conheceu os erros que o livro de Ciências 
Sociais da 6ª classe apresenta e anunciou a 
preparação de uma errata a ser distribuída de 

modo a garantir que os professores possam 
dar continuidade ao processo de ensino e 
aprendizagem correctamente.

Entretanto, ainda ontem, o Conselho 
de Ministros aprovou o decreto que rede-
fine e ajusta a organização, funcionamento 
e gestão do Instituto de Bolsas de Estudos 
(IBE). Este documento visa conformar a or-
ganização, funcionamento e gestão do IBE ao 
regime jurídico das instituições, fundações e 
fundos públicos, passando a ser um instituto 
de categoria “B”, com autonomia adminis-
trativa.

Aprovou igualmente o decreto que rede-
fine e ajusta as atribuições, competências, 
autonomia, regime orçamental, organização 
e funcionamento do Instituto Nacional do 
Governo Electrónico (INAGE).

Este dispositivo legal, conforme o Gov-
erno, visa conformar as atribuições, com-
petências, autonomia, regime orçamental, 
organização e funcionamento do INAGE ao 
regime jurídico dos instituto, fundações e 
fundos públicos, passando a ser um instituto 
de categoria “A”, com autonomia adminis-
trativa, financeira e patrimonial.

O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyusi, 
enalteceu ontem, em 
Maputo, o facto de a 
Rússia compreender a 

posição moçambicana de neu-
tralidade em relação ao conflito 
militar na Ucrânia, reiterando a 
opção pela resolução das dife-
renças por via do diálogo.

Filipe Nyusi fez este pro-

nunciamento durante a au-
diência que concedeu à 
Presidente do Conselho da Fe-
deração da Assembleia da Rús-
sia, Valentina Matvienko, que 
se encontra de visita ao país. 

Na ocasião, o Chefe do Es-
tado afirmou que a posição de 
Moçambique, decorrente da 
Constituição da República, 
visa que, muito brevemente, 

se encontre uma solução para o 
conflito por via do diálogo.

“Nós enaltecemos e agra-
decemos pelo facto de a Rússia 
compreender a nossa posição e 
manifestamos a nossa dispo-
nibilidade, ainda que singela, 
para ajudar na identificação 
de soluções pacíficas para este 
diferendo”, disse Nyusi, para 
quem este posicionamento 

também exprime um senti-
mento de solidariedade com a 
paz.

Lamentou o facto de o con-
flito estar a alongar-se e a ter 
consequências catastróficas, 
não só para a Europa, mas tam-
bém para o resto do mundo, 
com a subida dos preços dos 
produtos.

Num outro contexto, o es-

MOÇAMBIQUE E O CONFLITO NA UCRÂNIA 

Rússia compreende 
posição de neutralidade

PR recebeu a Presidente do Conselho da Federação da Assembleia da Rússia, Valentina Matvienko 

tadista moçambicano mani-
festou satisfação pela abertura 
que a Rússia está a mostrar para 
alargar a cooperação bilateral 
com Moçambique, nos sectores 
económico e social. 

Sobre esta questão, a Pre-
sidente do Conselho da Fede-
ração da Assembleia da Rússia, 
Valentina Matvienko, afirmou 
que o seu país saúda a posição 
de neutralidade de Moçambi-
que em relação ao conflito com 
a Ucrânia.

Acrescentou que a Rússia 
sempre fez de tudo para re-
solver esta diferença de forma 
diplomática e pacífica, mas 
uma série de factores arrastou 
a situação para o seu estágio 
actual. Apesar disso, acrescen-
tou, a Rússia continua aberta ao 
diálogo pacífico.

Valentina Matvienko refe-
riu-se também à necessidade 
de se incrementarem as trocas 
comerciais entre os dois países 
que, no passado, rondaram 109 
milhões de dólares, o que está 
aquém das potencialidades dos 
dois países.  

Convidou o Governo a 
identificar as áreas prioritá-
rias nas quais se pode alargar a 
cooperação, de modo a serem 
discutidas numa cimeira bi-
lateral a realizar-se até Julho 
próximo em Moscovo, capital 
russa, caso Moçambique assim 
concorde.

ERROS NO LIVRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA 6ª CLASSE

A MEMBRO NÃO PERMANENTE DO CS

Resultados do inquérito
conhecidos dentro de 15 dias

Candidatura bem encaminhada

A CANDIDATURA de Moçam-
bique a membro não-perma-
nente do Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas para 
o período 2023-2024 está bem
encaminhada, esperando-se 
assim que seja eleito e integre
este órgão, cujo mandato é ze-
lar pela manutenção da paz e da 
segurança internacional.

A avaliação foi feita ontem 
em Nova Iorque pelo represen-
tante permanente do país nas 
Nações Unidas, Pedro Comis-
sário, justificando que este é o 
corolário do trabalho feito pelo 
país para angariar apoios desde 
o lançamento da campanha, a
16 de Setembro do ano passado.

Apesar de ser o único con-
corrente africano àquele órgão 
e, por isso, com a eleição quase 
garantida, o embaixador afir-
mou que era importante con-
tinuar a fazer campanha, não 
só porque assim se impõe, mas 
também porque é preciso con-
seguir o maior número possível 

Embaixador Pedro Comissário

de votos e aproveitar a opor-
tunidade para explicar o que o 
país leva ao Conselho de Segu-
rança. 

“A Carta das Nações Unidas 
exige que, mesmo na falta de 
concorrente, o membro que se 

candidata ao Conselho de Se-
gurança tem de ser eleito pela 
Assembleia-Geral. A eleição 
exige dois terços dos membros 
presentes e votantes. Dos 193 
membros das Nações Unidas, 
dois terços significam 129 vo-
tos. Portanto, é obrigatório que 
dois terços votem para que um 
membro seja eleito”, explicou o 
diplomata.

Refira-se que, além de 
Moçambique, concorrem a 
este ano ao assento rotativo do 
Conselho de Segurança das Na-
ções Unidas o Equador, Malta, 
Japão e Suíça, todos endossa-
dos pelas respectivas regiões e, 
portanto, sem concorrentes, 
devendo juntar-se a outros dez 
para totalizar os 15 membros 
que compõem o órgão. Destes, 
cinco são permanentes e 10 não 
permanentes.

Se for eleito na Assembleia-
-Geral de 9 de Junho, Moçam-
bique vai substituir o Quénia,
actual representante do conti-
nente africano.

Trabalhadores dos Correios começam a receber pré-avisos

OS trabalhadores da empresa 
Correios de Moçambique co-
meçaram ontem a receber os 
pré-avisos de rescisão do con-
trato de trabalho, no quadro do 
processo de liquidação decre-
tado ano passado pelo Gover-
no.

Informações facultadas 
ontem pelo Presidente da Co-

missão Liquidatária da empre-
sa Correios de Moçambique, 
Raimundo Matule, logo após a 
apreciação, pelo Conselho de 
Ministros, do ponto de situa-
ção da liquidação da empresa, 
indicam que o pagamento de 
indemnizações deverá iniciar 
este mês de Junho.

No total, serão cobertos 

pelo processo 556 trabalhado-
res da Correios a nível nacional, 
num valor estimado em 383 
milhões de meticais.

Raimundo Matule fez saber 
que até ao momento já foi rea-
lizada a “chamada de credo-
res” que apurou que a Correios 
têm dívidas a pagar no valor de 
853,9 milhões de meticais. A 

empresa tem dívidas a receber 
no valor de 274,4 milhões de 
meticais.

De Janeiro a Maio últimos 
foram fixadas pensões de refor-
ma de cerca de 230 trabalhado-
res da Correios (41 por cento da 
força de trabalho).

O pagamento das indemni-
zações deverá ocorrer em três 
fases, a partir de 30 de Junho 
corrente, sendo que a primei-
ra deverá cobrir 276 trabalha-
dores, representando 49,7 por 
cento do total.

A segunda fase cobrirá 227 
trabalhadores, cerca de 40,8 
por cento, da força laboral, de-
vendo o período de pagamento 
ocorrer entre Agosto e Setem-
bro próximos.

A terceira e última fase 
vai abranger 53 trabalhadores 
(cerca de 9,5 por cento), de-
vendo o período de pagamento 
decorrer de Outubro a Novem-
bro deste ano.

Em termos de inventário 
do património, foram apurados 
187 imóveis da empresa que 

estão avaliados tecnicamente 
em 1.145,3 milhões de meti-
cais e com uma estimativa do 
“valor de mercado” de cerca de 
2.000,2 milhões de meticais.

Sobre o destino a ser dado 
aos imóveis, os dados ontem 
facultados indicam que 100, 
o correspondente a 53,5 por
cento, serão oferecidos a ins-
tituições públicas (incluindo
o edifício-sede e o edifício da
“Avenida Zedequias Manga-
nhela”, na cidade de Maputo).

Os remanescentes 87 imó-
veis (46,5 por cento) serão 
vendidos em concurso público, 
para o pagamento do passivo 
da empresa.

O Instituto para a Gestão 
das Participações do Estado 
(IGEPE) considera que a Cor-
reios de Moçambique é uma 
das empresas que não se adap-
taram ao mercado e que, por 
isso, atravessava uma grave cri-
se financeira e já tinha entrado 
em falência técnica há vários 
anos, razão que levou o Gover-
no a decretar a sua liquidação. 

Edifício-sede dos Correios de Moçambique

Hoje é Dia Internacional 
da Criança 

Biblioteca Municipal 
para  KaMpfumu 

Governo aprova novos preços 
de algodão caroço

Revendedores de pão
queixam-se de crise na Beira

A OFERTA de enxovais para os primeiros dois bebés nascidos 
hoje na maternidade do Hospital Central de Maputo (HCM), 
a doação de cadeiras de rodas e material didático para a bi-
blioteca da Pediatria desta unidade sanitária, são algumas 
das actividades que vão marcar a celebração do 1 de Junho, 
Dia Internacional da Criança. A decorrer sob o lema “A paz 
reside no sorriso de uma criança”, a comemoração incluirá 
espectáculos lúdicos, com animação de palhaços, para além 
de ginástica e exposição de arte. A iniciativa é levada a cabo 
pelo HCM, em parceria com a Secretaria do Estado da Cida-
de de Maputo e a Universidade Eduardo Mondlane (UEM).  

O PRESIDENTE do Conselho Municipal de Maputo, 
Eneas Comiche, inaugura hoje a Biblioteca Municipal 
de KaMpfumu, construida no âmbito das festividades 
da quinzena da criança. A iniciativa enquadra-se no 
Plano de Desenvolvimento Municipal 2019-2023 que 
preconiza a criação de bibliotecas, assim como o ape-
trechamento das já existentes com mobiliário, livros 
e equipamento informático. A expectativa é que, para 
além de espaços de pesquisa, estes locais estimulem o 
gosto pela leitura no seio dos alunos da capital do país e 
nos munícipes, em geral.  

País reúne condições 
para produzir trigo

Este caderno faz parte da edição do Notícias de 1 de Junho de 2022, não podendo ser vendido separadamente 

Agricultura estende 
mecanização ao algodão

Centrais

– Pág. 7

Parceiros analisam medidas 
que afectam ambiente de negócios

– Pág. 2

Agricultura estende
mecanização ao algodão

TEMA central do “Económico” desta 
semana inserido nesta edição e também 
disponível em www.jornalnoticias.co.mz
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HÁ cinco quilómetros do centro da cida-
de de Vilankulo, na província de Inham-
bane, Sul de Moçambique, localiza-se 
a Estação Arqueológica de Chibuene, 
um museu histórico cultural que guar-
da uma importante fase da história de 
Moçambique. Foi neste local onde du-
rante o primeiro milénio da era antes de 
Cristo, mercadores árabes se baseavam 
para fazer as suas trocas comerciais com 
Manyikeni.

De 82 anos de idade e com as raízes 
bem assentes no Bairro de Chibuene, 
local onde se encontra localizada a esta-
ção arqueológica, Arnaldo Lai Vilanculo 
conta que o nome Chibuene é resultado 
desse contacto entre árabes e a popula-
ção daquele local durante as suas trocas. 

“Quando os árabes chegavam naque-
le local, por via marítima, ancoravam 
suas embarcações em um tronco de ár-
vore, denominado localmente de chibo. 
Galgavam as lindas e arenosas dunas que 
aquela praia oferece até aos três embon-
deiros e aí encontravam no local os na-
tivos vindos de Manyikeni com seus ob-
jectos de alto valor como marfim, ouro e 
pedras preciosas”, explica Arnaldo Vi-
lanculo.

E porque as embarcações dos árabes 
eram atracadas e ancoradas no chibo 
(tronco de uma árvore cortada), os mora-
dores de Manyikene, utilizando as regras 
gramaticais e linguísticas Bantu, género 
linguístico dos povos a sul do Sahara, e 
fazendo referência ao lugar, denomina-
vam-no de CHIBUENE, “Le CHIBUENE”, 
“Em CHIBUENE, que significa no tronco 
da árvore cortada. 

A denominação tornou-se oficial, de 
tal forma que mesmo após a presença 
árabe, CHIBUENE conservou seu nome e 
até hoje o local é assim conhecido. 

Com o objectivo de conhecer a his-
tória de Moçambique, cidadãos de di-
versas partes do mundo têm escalado a 
estação. Estudantes de todas as partes 
do país também fazem visitas de estudo 
para aprimorar os seus conhecimentos 

e navegar na história através de um dos 
mais antigos centros históricos a nível da 
região austral de África.

No recinto da Estação Arqueológica 
de Chibuene é possível ver quatro em-
bondeiros, que, de acordo com o nos-
so entrevistado, foram plantados pelos 
nativos para garantir sombra durante as 
suas actividades. Dois edifícios foram 
construídos com a intenção de guardar 
os vestígios materiais da presença árabe 
bem como dos nativos quando efectua-
vam trocas comerciais. Num dos edifícios 
é possível observar duas âncoras gigan-
tes, algumas enxadas, cordas de bordo, 
alguns artigos de loiça vidrada e restos de 
marfim. 

Os edifícios da Estação Arqueológica 
de Chibuene estão protegidos por uma 
vedação de arame, o que confere maior 
segurança daquela instalação. No recin-
to da Estação Arqueológica de Chibuene 
é possível ainda observar a vista da Baía 
de Vilankulo, onde se pode ver no fundo 
a Ilha de Magaruque, a Ilha de Benguerra, 
a Ilha e Bazaruto bem como o Cabo São 
Sebastião (Quewene).

Segundo dados oficiais dos Servi-
ços Distritais de Educação, Juventude 
e Tecnologia de Vilankulo bem como 
da Associação Provincial de Turismo de 
Inhambane, em 2018 escalaram a estação 
709 pessoas, dentre as quais constam na-
cionais e cidadãos europeus, asiáticos e 
americanos.

Por ser uma zona à beira-mar, a co-
munidade local tem na pesca a principal 
fonte de rendimento,  sendo  que  pei-
xe,  ameijoas, carangueijo e a lula são as 
espécies marinhas predominantemente 
capturadas pelos pescadores, organiza-
dos em pequenas associações. A agri-
cultura também tem o seu espaço, dada 
a existência de três lagos cujas margens 
possuem condições adequadas para o 
cultivo de milho, hortícolas e cana-de-
-açúcar.

Escrito por Amadeu Quehá para Tsevele

www.tsevele.co.mz
info@tsevele.co.mz

UMA EXALTAÇÃO À VIDA

Um passado presente 
através de artefactos

ESTAÇÃO ARQUEOLÓGICA DE CHIBUENE 

MUSEÓLOGA ALDA COSTA

Não se pode fugir 
e esquecer a história

LUCAS MUAGA

P
ARA compreender o 
presente é necessário 
explorar o passado, uma 
mistura de aconteci-
mentos bons, daqueles 

que enchem a humanidade de 
orgulho, e maus, que desafiam 
as sociedades a corrigirem os 
seus erros e encontrarem as 
bases para um futuro melhor. 

É também para desempe-
nhar esta função que existem 
os museus, instituições que 
confrontam o presente com o 
passado que não foi somente 
de honras e glórias, mas tam-
bém de guerras, genocídios, 
pandemias, escravatura, racis-
mo, entre outros elementos.

Segundo a Professora e 
Pesquisadora Alda Costa, os 
museus não devem ser espa-
ços limitados ao lado bom da 
história, pois até mesmo o in-
conveniente pertence aos Ho-
mens. 

Alda Costa, uma autorida-
de quando o assunto é Museo-

logia, concedeu recentemente 
uma entrevista ao “Notícias” e 
falou, dentre outras coisas, dos 
papel do sector no país e seus 
desafios. 

Doutora em História da 
Arte e igualmente formada em 
História e Museologia, a aca-
démica nasceu em 1953, em 
Pemba, capital de Cabo Delga-
do. Trabalhou como museólo-
ga no Ministério da Cultura. 

Foi presidente da Comis-
são Instaladora do Instituto 

Superior de Artes e Cultura 
(ISArC), entre 2007 e 2009, e 
dirige o sector da cultura da 
Universidade Eduardo Mon-
dlane (UEM), onde é também 

docente. Integra equipas de 
planificação curricular e tem 
publicados manuais didácticos 
sobre história e ensino de his-
tória, artigos, capítulos e tex-
tos sobre museus, museologia 
e arte em livros, catálogos de 
exposições e publicações espe-
cializadas.

A Professora mostrou-se 
preocupada com o que cha-
mou “de tentativas de fugir e 
esquecer a história”, privile-
giando-se apenas o seu lado 

bom, o que não contribui para 
a compreensão integral da so-
ciedade. 

“Nós temos raízes iden-
titárias que não são somente 
africanas, mas asiáticas e eu-
ropeias”, exemplificou, refe-
rindo que as pessoas devem 
“estar preparadas para pensar 
que vêm de longe, de muitas 
origens e que estão ligadas de 
muitas maneiras”.

Neste sentido, explicou que 
dos contactos por ela mantidos 
com alguns estudantes do nível 
pré-universitário pode “per-
ceber o quão simplificado é o 
seu conhecimento de história” 
e “isso não vai ajudar a nos en-
tendermos e sentir bem com o 
passado”.

Disse ser necessário com-
preender que muitas narrativas 
podem ser violentas por serem 
feitas de vencedores, muito 
enaltecidos. “Estou a falar da 
história na sua complexidade e 
se a ela é tão complexa não po-
demos ter um conhecimento  
simplificado”, disse.

Ainda assim, consegue en-
contrar exemplos de figuras 
que vão além da simplicidade. 

Deu o exemplo dos escritores 
moçambicanos Ungulani Ba Ka 
Khosa e João Paulo Borges Coe-
lho, nos seus diversos roman-
ces históricos. 

No livro “Museu da Revolu-
ção”, citou Alda Costa, o mais 
recente de João Paulo Borges 
Coelho, o autor “questiona 
como nos relacionamos com o 
passado, como os nossos pas-
sados estão tão religados... en-
tão é importante notar como 
a história nos chega através da 
ficção”. 

Do mesmo modo mostrou-
-se feliz por nas suas visitas à
Fortaleza de Maputo, gerida
pela UEM, encontrar profes-
sores jovens e estudantes que
gostam de história. Referiu ser
gente com este tipo de interes-
se que os museus devem recru-
tar através dum trabalho árduo
nas escolas e comunidades,
para se eternizar e salvaguardar 
a memória colectiva. 

“As heranças do passado 
são múltiplas e não são neces-
sariamente más e indispensá-
veis”, frisou.

Para a estudiosa, por ser 
Moçambique um país jovem 
em termos da sua indepen-
dência, persiste a ideia de co-
meçar-se com uma história 
nova. “Não existe esta forma na 
história de cortar com o passa-
do, estávamos a falar da guer-
ra e veja as razões usadas para 
este conflito na Ucrânia! Já viu 
como o passado está presen-
te?”, reflectiu.

Entretanto, apesar das suas 
vicissitudes, a história deve ser 
usada a construção da paz e 
desenvolvimento. 

“O passado é importante 
mas não pode ser justificação 
para repor no presente aquilo 
que é passado, quando o pre-
sente tem que construir futu-
ros”, comentou.

Apostar na
modernização
PARA Alda Costa, porque os 
tempos são outros, os museus 
são desafiados a impor-se dian-
te das novas dinâmicas sociais. 
Neste sentido, estas instituições 
da memória precisam de me-
lhorar as suas formas de gestão e 
adequar-se aos tempos moder-
nos. Segundo a museóloga, uma 
das formas é investir em recru-
tamentos mais rigorosos de pro-
fissionais da área e a criação de 
melhores condições de trabalho 
para os mesmos. “Temos fun-
ções custosas, informações para 
digitalizar, sistema de informa-
ção para implementar, patrimó-
nio para conservar e condições 
de restauro”, disse. 

A pandemia do novo coro-
navírus, continuou, veio mostrar 
o quão atrasados o país está do
ponto de vista da digitalização,
apesar de haver museus que se
aproveitam dos meios virtuais
para divulgar a sua agenda e pro-

mover visitas guiadas. “Mas isso 
é tão embrionário e começa pe-
las pessoas que não dominavam 
ainda ao nível básico os meios 
digitais”, alertou.

Também referiu que o uso 
das novas Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação (TIC) não 
se pode limitar à cidade de Ma-
puto. “Se estivermos a falar da 
Ilha de Moçambique, em Nam-
pula, por exemplo, a realidade 
é outra, não é a mesma coisa, 
portanto, tudo tem que ser ajus-
tado”. Neste sentido, a desculpa 
de que muitas pessoas andam 
distraídas pelas TIC é falsa, so-
bretudo porque a maioria dos 
moçambicanos não têm acesso 
estas ferramentas. 

“No nosso contexto, a Inter-
net pode ser um recurso a mais, 
mas não é a razão para não se ir à 
biblioteca. Não se vai porque não 
se está habituado a ler um livro”, 
exemplificou.

Discutir gestão e financiamento

A MUSEÓLOGA está contra o 
facto de alguns gestores não fa-
zerem uma autoavaliação pro-
funda das actividades que dina-
mizam. “Não gostamos quando 
os outros nos chamam atenção 
e criticam porque somos perfei-
tos”, anotou, frisando ser este o 
primeiro paradigma a ser der-
rubado no sector. 

“Se tenho uma exposição 
tão interessante, por que tenho 
poucos visitantes? Sou eu que 
não fiz o suficiente na divulga-
ção da informação, que não te-
nho parceiros nesta comunida-
de mais alargada?”, questionou.

Continuou referindo que 
os gestores destas instituições 
devem discutir questões pro-
fundas ligadas ao seu funciona-
mento, gestão e financiamentos 
alocados à área de Museologia. 

“Por tendência se acha que 
os museus do Estado são mais 

parados e têm menos capaci-
dade para procurar fundos, mas 
não é só isso, é também porque 
se enfraqueceu o Estado de tal 
maneira que não cumpre as 
suas funções básicas e então não 
se acredita na sua capacidade”, 
esclareceu. 

Mostrou-se feliz por haver 
cada vez mais pessoas interes-
sadas na área, razão para a cria-
ção de cursos superiores ligados 
à memória e ao património.

Na sua opinião, é urgente 
unir forças para desenvolver 
este sector, sendo a área do en-
sino e aprendizagem um dos 
principais aliados da museolo-
gia. 

“Não temos poder ne-
nhum sozinhos e diria que sem 
a educação não temos poder 
nenhum, porque podemos 
complementar e activar para os 
sentidos, contribuir para a cria-

tividade e abertura de mentes, 
mas não somos escola”, escla-
receu. 

Defende que tudo começa 
na educação e, por isso, enal-
tece programas que visam le-
var estas instituições às escolas, 
feitos por muitas instituições de 
todo o país. “É uma coisa bási-
ca! Tem que se fazer, se as pes-
soas não vão ao museu, o mu-
seu deve ir à escola e dizer que 
existe e qual é a sua função”. 

Do mesmo modo, defende 
que se deve apontar as semen-
tes da curiosidade e investiga-
ção mais cedo, por isso, este 
processo é naturalmente lento e 
não se pode exigir que aconteça 
rápido. 

“Na educação temos que 
fazer alguma coisa porque tal 
como as coisas estão, estamos a 
comprometer o futuro do mu-
seu”, disse.

Alda Costa

Museus preservam todas facetas da história

“A pandemia mostrou fraquezas da Museologia”, defende Alda Costa

Deve se começar da base

PUBLICIDADE

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

M
ORADORES do 
Bairro Mali (Santa 
Isabel), no distri-
to de Marracuene, 
estão preocupados 

com o agravamento da tarifa 
do transporte semicolectivo 
de passageiros na via que liga a 
Michafutene.

Depois das últimas chuvas, 
segundo apurámos no local, 
a tarifa do transporte passou 
dos anteriores 12,00 para 50,00 
meticais, com os operadores a 
alegarem más condições da via 
e a subida do preço dos com-
bustíveis. 

Telma Muchanga, que vive 
no bairro há três anos, descreve 
o cenário como preocupante e
considera os transportadores
de oportunistas.

Apontou ainda que nos dias 

de chuva a situação é penosa, 
porque tem que fazer ligações e 
chega a pagar 100,00 meticais 
a partir de Michafutene até ao 
terminal de Mali.

“Não é fácil gerir este pro-
blema. Eu tenho filhos que 
estudam na cidade de Mapu-
to e todos os dias precisam de 
transporte para ir à escola. Pe-
dimos ajuda a quem de direi-
to”, lamentou.

Edson Gregório, que passa 
pelo mesmo dilema, conta que 
para contornar a situação 

prefere usar o chapa para 
Boquisso e desembarcar numa 
das paragens intermédias, 

caminhando 30 a 45 minu-
tos para a sua residência.

Gregório disse que a fisca-
lização deve actuar, principal-
mente nas horas de ponta, para 

minimizar o sofrimento da po-
pulação.

Por sua vez, transportado-
res desta rota justificaram que a 
subida da taxa deve-se ao mau 
estado da rodovia e as constan-
tes subidas do preço dos com-
bustíveis.

Dizem ainda que as viagens 
são longas, porque obrigados a 
usar vias alternativas para con-
tornar as possas de água estag-
nada na via principal. 

“Não está difícil apenas 
para os passageiros, nós tam-
bém estamos a sofrer”, disse 
um condutor, que preferiu não 
ser identificado.

A Federação Moçambicana 
das Associações dos Transpor-
tadores Rodoviários (FEMA-
TRO) reconheceu, em Maputo, 
haver necessidade de revisão 

da actual tarifa de transporte, 
face à subida do valor do com-
bustível. 

Castigo Nhamane, pre-
sidente da FEMATRO, disse 
ao “Notícias” que decorrem 
conversações com o Governo 
por forma a se ajustar o valor 
do “chapa”, face à situação 
actual.

“Esperamos bons resul-
tados e garantimos não para-
lisar as actividades nem rever 
de forma unilateral o preço do 
transporte” , disse Nhamane

Por seu turno, Arman-
do Bembele, administrador 
da Agência Metropolitana de 
Transporte de Maputo (AMT), 
confirmou o diálogo entre as 
partes, alertando para a de-
núncia de casos de subida de 
preços de forma unilateral.

“Chapeiros” oportunistas
cobram 50/100 meticais

Transportadores queixam-se do mau estado da via

DOIS menores, de cinco e sete anos, vence-
ram o cancro, no Hospital Central de Mapu-
to (HCM), segundo anunciado nas vésperas 
do Dia Internacional Criança, que hoje se 
assinala.

Trata-se de Ayane da Graça, de sete anos, 
proveniente da província de Zambézia e diag-
nosticada com leucemia linfoblástica aguda, 
que ditou três anos de internamento, e Abílio 
Muanamue, de cinco anos, que padecia de tu-
mor de wilms, que o levou a cuidados médicos 
por nove meses e sessões de quimioterapia por 
18 semanas.

Segundo o HCM, este acontecimento sig-
nificou vitória na Oncologia de Pediatria e um 
presente para o Dia Internacional da Criança, 

visto que os menores são considerados total-
mente curados e podem voltar à sua vida nor-
mal.

O momento foi testemunhado por profis-
sionais de saúde, familiares dos menores e

ainda pelo Ministro de Estado e Desenvol-
vimento Internacional da Irlanda, Colm

Brophy.
O visitante apreciou positivamente o tra-

balho desenvolvido pelo HCM e garantiu que 
o seu país vai continuar a apoiar Moçambique,
particularmente no sector da Saúde.

Por seu turno, Mouzinho Saíde, director-
-geral do HCM, reconheceu que a parceria
tem estado a complementar os esforços na ga-
rantia de uma boa qualidade de atendimento.

NAS VÉSPERAS DO DIA DA CRIANÇA

Menores vencem 
cancro no HCM

O MERCADO Grossista do Zim-
peto, na cidade de Maputo, está 
infestado de imundície, com os 
vendedores a comercializarem 
os produtos no chão, em alguns 
casos junto ao lixo espalhado e 
águas inquinadas.

Clientes, vendedores e pro-
dutos alimentares partilham 
espaço com águas estagnadas 
misturadas com o lixo, terreno 
fértil para a proliferação de mos-
cas, mosquitos e outros vectores 
de doenças.

Os vendedores questionam, 
por isso, o destino dado às taxas 
diárias pagas à edilidade.

“Vendemos assim mesmo, 
com o lixo e água suja, porque não 
temos alternativa, pois é daqui 
que tiramos o nosso sustento”, 
desabafou José Maria, vendedor.  
Os clientes dizem ser desconfor-
tável fazer compras num lugar 

Imundície infesta 
Mercado Grossista

assim, mas é o mercado grossista 
que está disponível.

“O mercado não está nas 
melhores condições, mas é aqui 
onde adquirimos produtos ali-
mentares”, disse Tânia Massin-
gue, utente.

Por seu turno, Líria João, que 

vende a grosso, disse que fazem 
limpeza duas vezes por mês, 
mas tal não é suficiente, a avaliar 
pela quantidade de lixo produzi-
da por cada  sector.

Referiu ainda que este pro-
blema deve merecer a atenção 
da edilidade.  

SANTA ISABEL

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  104/22

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

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar 63,21 64,47     63,84

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,04 4,12      4,08
  Botswana Pula 5,27 5,38      5,33
  eSwatini Lilangueni       4,04 4,12      4,08
  Mauricias Rupia 1,47 1,50      1,49
  Zâmbia Kwacha 3,66 3,74      3,70

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 491,49 501,28    496,39
  Malawi Kwacha 62,64 63,89     63,27
  Tanzânia Shilling 27,21 27,75     27,48
  Zimbabwe Dólar 167,22 170,56    168,89

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 13,28 13,55     13,42
  Canada Dolar 49,86 50,86     50,36
  China/Offshore       Renminbi 9,46 9,65      9,56
  China Renminbi 9,48 9,67      9,58
  Dinamarca Coroa 9,08 9,26      9,17
  Inglaterra Libra 79,42 81,01     80,22
  Noruega Coroa 6,69 6,82      6,76
  Suécia Coroa 6,43 6,55      6,49
  Suíça Franco 65,80 67,11     66,46
  União Europeia       Euro 67,56 68,91     68,24

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,0000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  2,0688600  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.848,89000
Venda..............  1.849,50000

Maputo,  01.06.2022
(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.

PUBLICIDADE

N
OVOS preços do al-
godão caroço serão 
praticados na cam-
panha de comercia-
lização prestes a ini-

ciar no país. 
Para o efeito, o Governo 

reunido ontem na sua 18.ª 
Sessão do Conselho de Mi-
nistros aprovou o preço de 
33 meticais para o algodão de 
primeira qualidade e 23 para 
o de segunda.

Filimão Suaze, porta-voz
do Conselho de Ministros, 
referiu que o Executivo apro-

vou ainda o preço de oito 
meticais de taxa para o des-
caroçamento por quilogra-
ma, 5,5 meticais para o fun-
do de estabilização do preço 
para o algodão de primeira 
qualidade e 4,7 para o “ouro” 
branco de segunda. 

Para além dos preços a vi-
gorarem na Campanha Agrá-
ria 2021-2022, o decreto on-
tem aprovado estabelece um 
mecanismo de estabilização 
para os próximos anos.

Suaze explicou que o 
mecanismo de estabilização 

de algodão caroço assenta 
no princípio de retenção de 
subida brusca do preço em 
dada campanha de forma a 
compensar as descidas nas 
épocas seguintes evitando as 
oscilações nos valores pagos 
ao produtor.

Refira-se que os consen-
sos para a fixação do preço 
de referência na comercia-
lização do chamado “ouro” 
branco e o estabelecimento 
de um mecanismo inovador 
de estabilização de custos 
foram alcançados semana 

passada na reunião realizada 
em Maputo sob orientação do 
Ministro da Agricultura e De-
senvolvimento Rural, Celso 
Correia.

Os produtores, represen-
tados pelo Fórum Nacional 
dos Produtores do Algodão 
(FONPA), defendiam, para a 
campanha de comercializa-
ção prestes a iniciar, o preço 
mínimo de 35 meticais por 
quilograma de algodão de 
primeira e cerca de três me-
ticais destinados ao fundo de 
estabilização.

As empresas fomenta-
doras, por seu turno, defen-
diam o preço de 30 meticais 
por quilograma e entre sete e 
nove meticais a ser destinado 
ao fundo de estabilização.

Com o consenso mais tar-
de alcançado de 33 meticais 
por quilograma, os agricul-
tores e as empresas fomenta-
doras deverão destinar cerca 
de seis meticais para o fundo 
de estabilização que irá per-
mitir, igualmente, aliviar os 
encargos ao Governo no sub-
sídio ao agricultores.

Governo aprova novos
preços de algodão caroço

A AUTORIDADE Tributária 
de Moçambique (AT) anun-
ciou a maior apreensão de 
telemóveis no país, após in-
terceptar um contentor com 
mais de 60 mil aparelhos e 
outros equipamentos con-
trabandeados no Porto de 
Nacala, província de Nam-
pula.

De acordo com João Sal-
tiel, director das Alfândegas 
em Nacala, a mercadoria 
não declarada foi encon-
trada quinta-feira passada 
num contentor proveniente 
da China, que tinha como 
destino final a província de 
Nampula.

“No contentor havia 
também computadores por-
táteis, torradeiras, ferros de 
engomar, entre outros arti-
gos. As nossas equipas têm 
atenção virada para o con-
trolo aduaneiro e seria muito 
difícil passar sem que a mer-
cadoria fosse detectada”, 

referiu Saltiel.
A fonte acrescentou que 

se a mercadoria tivesse saído 
do Porto, o Estado moçam-
bicano teria perdido cerca 
de 16 milhões de meticais. 

De referir que, há 10 
de Maio, a AT anunciou a 
apreensão de 19 mil tele-
móveis contrabandeados, 
quando eram retirados de 
um armazém em Maputo.

Os aparelhos eram 
transportados em 250 cai-
xas dissimuladas e foram 
apreendidos devido à falta 
de documentos comprova-
tivos de importação, falsas 
declarações e subfactura-
ção.

As autoridades moçam-
bicanas reconhecem que o 
país tem um elevado índi-
ce de evasão fiscal, apre-
sentando regularmente e 
em público mercadorias 
apreendidas em situações de 
fuga ao fisco.

Fisco faz maior apreensão
de telemóveis contrabandeados

A PRESIDENTE do Tribunal 
Administrativo e do Conse-
lho Superior da Magistratura 
Administrativa, Lúcia Maxi-
miliano, exige das novas juí-
zas-presidentes dos tribunais 
Aduaneiro da província de 
Nampula e Fiscal da provín-
cia de Maputo, maior rigor 
na tramitação processual de 
modo a servir melhor os ci-
dadãos.

Falando na tomada de 
posse de Felizarda Cossa, 
como Juíza-Presidente do 
Tribunal Aduaneiro da pro-
víncia de Nampula, e de Só-

nia Henriques, Juíza-Presi-
dente no Tribunal Fiscal da 
província de Maputo, Maxi-
miliano explicou que as no-
vas timoneiras representam, 
igualmente, um passo a fren-
te no reforço destes sectores 
de justiça, que estão no mo-
mento decisivo de alarga-
mento para outras províncias 
do  país.

Maximiliano referiu que 
esforços estão a ser envidados 
com vista ao estabelecimento 
dos Tribunais Aduaneiros em 
de Cabo Delgado e Niassa.

“Carregam convosco a 

responsabilidade de criarem 
condições ao nível das juris-
dições que coordenam, para 
que a Justiça Aduaneira e Fis-
cal chegue ao cidadão de for-
ma tempestiva e satisfatória” 
- disse a magistrada.

Sublinhou ser necessá-
rio capacitar os quadros para 
que estejam preparados para 
atender o nível de exigências 
apresentadas. Disse ser per-
tinente o exercício da acção 
disciplinar sobre os funcioná-
rios que infrinjam as normas 
que regem o funcionamento 
dos tribunais.

TA exige maior
rigor dos tribunais
Aduaneiro e Fiscal

Presidente do TA, Lúcia Maximiliano

O RESPONSÁVEL pelo sector de Oil & 
Gas do Absa Bank Moçambique, Her-
mano Juvane, considera que a educa-
ção financeira é extremamente impor-
tante para a camada jovem, visto que 
permite criar uma base sólida de recei-
tas sem se deixar influenciar pelas rea-
lidades partilhadas nas redes sociais.

Segundo Juvane, as pessoas ten-
dem a demonstrar estilos de vida que 
não são reflexo de suas contas bancá-
rias, pelo que os jovens, em particu-
lar, devem olhar as suas necessidades 
de forma holística e garantir a gestão 
eficiente das suas finanças. “Portanto, 
pautar por um fundo de emergência 
revela-se igualmente pertinente, com 
vista a colmatar imprevistos tal como 
foi o impacto da Covid-19 na econo-

mia global”, disse.
Falando num debate promovido 

pela Field Ready Webinar, no qual o 
ABSA  participou, à luz da temática 
“Gestão Financeira para jovens re-
cém-graduados”, Hermano Juvane 
realçou ser importante reservar parte 
do ordenado e investir, igualmente, 
uma percentagem dependendo dos 
ganhos.

“É preciso ter consistência e equi-
líbrio na gestão financeira, o inves-
timento garante a prosperidade dos 
projectos e a proporção da aplicação 
do dinheiro vai implicar directamente 
na margem de ganhos com o decurso 
do tempo”, disse. 

 O empréstimo deve ser feito com 
cautela, sem extrapolar em demasia a 

ordem de vencimento. Consequen-
temente, o valor deve ser aplicado a 
um fim “justificável”, num projecto 
como, por exemplo, investir na aqui-
sição de uma moradia.

“Não se deve deixar levar pela pos-
sibilidade de ter um empréstimo para 
investir em necessidades não planifi-
cadas, o que pode resultar no endivi-
damento. Um empréstimo consciente 
ainda na juventude garante uma es-
tabilidade para os anos que se aproxi-
mam,” frisou.

Por seu turno, o representante da 
Field Ready, Inácio Sambula, afirmou 
que “a nossa relação com o dinheiro é 
inerente à natureza humana, visto que 
ele é a chave para o acesso a bens e ser-
viços”.

“Sabemos que o nosso salário é a 
base do rendimento, mas poucos sa-
bem dizer como gastam o seu dinhei-
ro. A gestão do dinheiro revela-se ex-
tremamente crucial nesse aspecto. Os 
jovens devem estar cientes de como 
adquirir dinheiro e mais conscientes 
ainda sobre como gastar o mesmo”, 
salientou. Segundo Sambula, quando 
se é jovem a possibilidade de gerir di-
nheiro é maior, pelo que estes devem 
aproveitar a idade para investir nos 
seus activos, uma vez que com a idade 
vêm igualmente outras responsabili-
dades.

Referir que o evento, realizado em 
Maputo, contou com a participação de 
50 pessoas provenientes de Moçambi-
que, Nigéria e Reino Unido.

SEGUNDO ABSA BANK

Educação financeira possibilita
criação de base sólida de receita

A TAXA de desemprego na África do Sul baixou no 
primeiro trimestre do ano para 34,5 por cento, re-
gistando o primeiro declínio em quase dois anos, 
anunciou ontem a Agência de Estatísticas do país 
(StatsSA). 

Foram criados cerca de “370.000 postos de tra-
balho entre o quarto trimestre de 2021 e o primeiro 
trimestre de 2022”, informou a organização numa 
declaração. 

O país, cuja economia foi duramente atingida 

pela crise da Covid-19, registava aumentos cons-
tantes do número de desempregados, desde Julho de 
2020.

A principal potência industrial do continente 
africano tem agora 14,9 milhões de trabalhadores 
activos, numa população de quase 60 milhões. 

A RSA registou no período em análise menos 
60.000 desempregados para um total de 7,9 milhões. 

A criação de emprego beneficiou os sectores dos 
serviços, indústria transformadora e comércio. Os 

serviços na área das finanças e os sectores da cons-
trução e agricultura continuaram a perder empregos.

O número de jovens desempregados (entre os 15 
e os 34 anos) diminuiu 0,1 por cento em comparação 
com o final do ano passado, para 4,7 milhões, mas 
“os jovens continuam vulneráveis no mercado de 
trabalho”, salienta a StatsSA. 

A nação mais afectada do continente pela Co-
vid-19 entrou numa nova vaga da pandemia, regis-
tando actualmente um novo aumento de infecções.

PELA PRIMEIRA VEZ EM DOIS ANOS

Taxa de desemprego 
baixa na África do Sul

VENDE-SE
RUÍNA com 900m², na Rua do Bagomoyo, na 
baixa da cidade de Maputo, vende-se. Pode-
se visitar a qualquer hora de expediente. 
Contacto: 84-7626624, 87-3630300 ou 
82-3997730, respectivamente.

4930 Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A VOZ DO MUNÍCIPE

NOVOS PREÇOS AFUGENTAM CLIENTELA

Revendedores de pão 
entram em crise

A 
SUBIDA do preço do 
pão no início do mês 
passado, na cidade da 
Beira, não apenas dei-
xou os consumidores 

agastados como está afectar 
grandemente a vida dos re-
vendedores. Por exemplo, o 
de 80 gramas antes estava a 
cinco meticais, agora custa 
seis. O com o peso de 120, de 
oito passou para nove meti-
cais. Aqueles que adquirem 
o produto nas padarias para
o revenderem  estão, assim,
numa crise sem precedentes.

É neste contexto que tais 
revendedores afirmam que a 

procura por parte dos com-
pradores baixou considera-
velmente desde que houve o 
aumento do preço.

Albertina Tito, por exem-
plo, revendedora informal no 
mercado do Vaz, disse que o 
agravamento do preço do pão 
reduziu o número de clientes.

Segundo a fonte, o pão 
de 80 gramas, que adquiria 
a quatro meticais, custa hoje  
cinco para revender a seis.

“Antes conseguia com-
prar entre cinquenta e cem 
pães e vendia num só dia. 
Agora está sendo difícil fazer 
isso, pois já não tenho clien-

tes”, queixou-se, elucidando 
que desde a entrada em vigor 
do novo preço já não tem ren-
dimento.

Catarina Chapepa, re-
vendedora de pão há mais de 
doze anos realçou que “já não 
há lucro e tenho família por 
sustentar. Quero tentar ven-
der ao domicílio talvez assim 
consiga render alguma coisa. 
As coisas mudaram desde que 
aumentou o preço”, lamen-
tou.

Por sua vez, Angelina Au-
gusto, outra revendedora há 
mais de cinco anos, disse que 
conseguia vender cerca de 

cem pães por dia, mas desde 
que o preço subiu, tudo mudou 
e dificilmente consegue bons 
rendimentos.

Além de vender pão, An-
gelina Augusto faz negócio de 
“badjias”, pastéis fritos feitos 
na base de farinha de feijão 
nhemba.

“As pessoas querem com-
prar pão com ‘badjia’ para o 
lanche ou pequeno-almoço. 
Mas isso está mais difícil por-
que sentem que o preço está 
alto”, anotou, assumindo, ca-
tegoricamente, que o negócio 
da revenda de pão já não é ren-
tável.

SOBRE o mesmo assunto, a 
nossa Reportagem conversou 
com alguns cidadãos que nos 
disseram que muitas famílias 
estão a consumir mandioca ou 
batata-doce.    

Joaquim Massada, por 
exemplo, disse que reduziu o 
consumo do pão e a sua família 
tem optado pela batata-doce.

No entanto, Massada apon-
tou que esse recurso não é tão 
fácil porque as crianças não o 
apreciam.

“É complicado desabituar a 
criança ou fazê-la compreen-
der que vamos comer batata-
-doce porque não consegui-
mos comprar pão por estar
mais caro”, sublinhou.

Por sua vez, Mateus Fer-
nando recordou que muitas 
famílias sobrevivem na base 
do pão e não é luxo. “O pão é 
um alimento indispensável. No 
meu entender, caso o Gover-
no reveja as taxas impostas aos 
panificadores ou exportadores 
do trigo alguma redução podia 
acontecer”, opinou.

Recordou que tudo tem 
vindo a subir de forma galo-

Recurso a tubérculos

pante o que deixa a “matemá-
tica” de várias famílias bastan-
te apertada.

Carlos Rosário lamenta pelo 
facto de a subida do preço do 

pão tornar as coisas mais com-
plicadas.

“Vivo com mais de cinco 
pessoas. Teria que gastar 36 
meticais só para o pequeno-al-

moço quando antes era apenas 
30. Prefiro comprar batata-
-doce de 100 meticais e con-
sumi-la por três ou mais dias”, 
argumentou.

Vendas reduziram drasticamente
RECONHECE A AMOPÃO

O DELEGADO interino da 
Associação Moçambicana 
dos Panificadores (AMO-
PÃO) em Sofala, Mahomed 
Saleem, disse que o preço 
do pão subiu consoante os 
gramas e a matéria-prima.
“O trigo que importamos 
para produção do pão vem 
da Rússia e da Ucrânia e 
desde que iniciou o confli-
to nenhum dos dois países 
tem exportado este produ-
to”, disse.

Saleem considerou que 
a tabela da província de 
Sofala é a mais baixa quan-
do comparada com as das 
outras províncias.

Assumiu, entretanto, 
que desde o incremento do 
preço as vendas reduziram 
drasticamente.

“O pão é um produ-
to que não pode faltar na 

OS operadores de transportes 
semicolectivos de passageiros 
na cidade da Beira retomaram 
ontem a sua actividade depois 
de, às primeiras horas de se-
gunda-feira, a terem parali-
sado devido ao impasse com 
o Conselho Municipal da Bei-
ra (CMB) na fixação de novas
tarifas.

Apesar da retoma, a nossa 
Reportagem notou, em para-
gens e/ou terminais de trans-
porte de passageiros, longas 
filas de pessoas à espera des-
tes meios em consequência 
do encurtamento de rotas 
e especulação de tarifas por 
parte dos operadores.

Abordado sobre o assun-
to, o presidente da Associa-
ção dos Transportadores da 
Beira (ATABE), Américo Mus-
sicuane, disse que a retoma 
do trabalho resultou da deci-
são tomada num encontro de 
concertação realizado ainda 
na noite de segunda-feira.  

Segundo Mussicuane, 
concordou-se no retor-
no à actividade enquanto se 
aguarda pela aprovação dos 
novos preços pela Assembleia 
Municipal.

Questionado se em caso 
de uma nova demora neste 
processo admitia a possibili-
dade de alguma nova parali-
sação, o presidente da ATABE 
respondeu que as autorida-
des vão certamente acelerar 
o processo tendo em conta a
situação gerada na segunda-
-feira.

“Esta também foi a preo-
cupação dos transportado-
res durante a reunião, mas o
Conselho Municipal percebeu

“Chapas” voltam a operar

CIDADÃOS entrevistados pelo nosso Jornal quei-
xam-se dos contínuos assaltos a cidadãos indefe-
sos no semáforo da zona da Munhava, na cidade 
da Beira, na Estrada Nacional número seis (EN6).

Contaram-nos que não importa a hora nem o 
momento, pois os malfeitores roubam tudo que 
acharem importante.

Sousa Manuel, por exemplo, recordou que já 
foi vítima no semáforo da Munhava, onde lhe foi 
retirado um telemóvel.

“Para os malfeitores não importa se a Polícia 
está ou não no local. Eles actuam normalmente”, 
disse.

Por sua vez, Magare João reconheceu que a 
Polícia tem feito o seu trabalho, mas tem de redo-
brar esforços neste sentido.

“Falta colaboração entre a população e a 
PRM”, defendeu, sugerindo que com mais de-
núncias se pode estancar esta situação para bem 
de todos.  

Por seu turno, Regina Augusto contou-nos 
que lhe tiraram o telemóvel há dias por volta das 
quinze horas. Reconheceu a pessoa, mas teve 
medo de denunciá-la.

“Aqui muitas pessoas são vítimas, inclusive os 
automobilistas. Os indivíduos que praticam estes 
actos são conhecidos mas há sempre o receio de 
denunciá-los porque podem reagir com violên-
cia”, disse.

Recordou que há dias o seu esposo foi amea-
çado por alguns malfeitores quando tentou so-
correr uma cidadã que estava sendo assaltada.

Eliote Jamal referiu que os assaltos no semáfo-
ro da Munhava nunca pararam. As pessoas saem 
de casa só com o objectivo de saquear os bens dos 
outros mesmo com o carro em movimento.   

Assaltos continuam
no semáforo da Munhava

“Os grupos são bastante cau-
telosos e esperam a oportunidade 
exacta para atacarem. Muitas pes-
soas sofrem neste local”, afirmou.

Para terminar com os assaltos, 
Jamal propõe que os agentes da Polí-
cia devem intensificar a sua presen-
ça neste ponto da cidade.

Sousa Manuel

Regina Augusto

Magare João

Eliote Jamal

alimentação das pessoas. 
É algo básico por isso ten-
tamos oferecer o produto 

sem sufocar as famílias”, 
afirmou.

De acordo com Saleem, 

caso o conflito na Ucrânia 
prevaleça, muitos traba-
lhadores vão perder em-
prego e algumas padarias 
poderão fechar porque o 
“stock” de trigo está a bai-
xar.

“O aumento do preço 
do combustível também 
afecta-nos directamente 
porque fazemos distribui-
ção a nível da cidade da 
Beira”, defendeu.

Na sua intervenção, Sa-
leem disse que Moçambi-
que não produz tanto trigo 
para cobrir todas as pro-
víncias, daí que depende 
de outros países.

“Outras fontes são Aus-
trália e Brasil, mas os pre-
ços são elevados, daí que 
os valores aumentaram 
vertiginosamente e esta-
mos a sofrer com isso”, re-
conheceu.

que deve avançar rapidamen-
te na aprovação de novas tari-
fas”, acrescentou.

 Em relação ao encur-
tamento de rotas e à espe-
culação de tarifas, Américo 
Mussicuane assumiu que os 
transportadores têm noção 
das consequências que po-
dem advir desses actos pelo 
que cabe a eles agirem com 
responsabilidade.

“Por isso estamos à espe-
ra que o Conselho municipal 
aceite a nossa proposta”, de-

sejou.
Enquanto isso, a vereado-

ra para área dos Transportes, 
Trânsito e Energia no Conse-
lho Municipal da Beira (CMB), 
Flora Impula, indicou que na 
segunda-feira a instituição 
esteve reunida para analisar a 
situação dos transportadores 
que haviam paralisado a acti-
vidade.

Nas suas palavras, da reu-
nião saiu uma contra-pro-
posta do CMB em relação à da 
associação dos transportado-

res que já foi submetida à As-
sembleia Municipal, aguar-
dando que dentro de dias haja 
resposta e as partes sejam 
convocadas para analisarem a 
decisão do órgão.

Flora Impula adiantou que 
a contra-proposta do CMB 
aponta para um aumento da 
tarifa em quatro meticais em 
todas as rotas contra os cin-
co propostos pela ATABE que 
podiam sufocar ainda mais 
os utentes destes meios de 
transporte.  

Padarias começam a ter pouca clientela 

O preço do pão afasta clientes, o que afecta mais os revendedores

Tubérculos como a mandioca são alternativa à alta do preço do pão

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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AS crianças que não frequen-
tam escolas são mais vulne-
ráveis e marginalizadas da 
sociedade e não desenvolvem 
competências de leitura, es-
crita e contas básicas, e estão 
isoladas da rede de segurança 
que os estabelecimentos de 
ensino oferecem.

O Fundo das Nações Uni-
das para a Infância, numa 
mensagem pelo 1 de Junho, 
Dia Internacional da Criança, 
aponta que estes menores es-
tão num risco acrescido de ex-
ploração e  a  uma vida inteira 
de pobreza e privação. 

Quando as crianças estão 
isoladas das redes sociais, dos 
muitos outros serviços que 
podem ser prestados pelas 
escolas, estão em maior risco 

de violência e negligência em 
casa e podem perder o acesso à 
nutrição, saúde e outros servi-
ços, segundo o UNICEF.

“Particularmente no con-
texto dos choques económi-
cos trazidos pela Covid-19, 
as crianças enfrentam maior 
risco de serem forçadas a for-
mas exploradoras de trabalho 
infantil e de se envolverem em 
trabalho perigoso para a sua 
idade. As escolas são impor-
tantes para a aprendizagem, 
mas também o são como local 
de ligação entre as crianças e 
a sociedade, onde se podem 
sentir protegidas e seguras”, 
indica a nota do UNICEF, 
apontando em específico para 
os menores nas zonas afecta-
das por emergências ou que 

tiveram interrupção da apren-
dizagem por causa dos ciclo-
nes ou violência terrorista no 
Norte do país. 

Por conseguinte, o UNI-
CEF pretende trabalhar com o 
Ministério da Educação e De-
senvolvimento Humano (MI-
NEDH) e outros parceiros para 
assegurar que as crianças re-
gressem à escola e sejam capa-
zes de continuar a sua apren-
dizagem, com apoio adicional 
para lhes permitir recuperar o 
atraso na leitura, escrita, fazer 
contas básicas e abordar ques-
tões de saúde mental.

A cerimónia central alusiva 
ao Dia 1 de Junho, que também 
marca a abertura da “Quinze-
na da Criança”, será na cidade 
de Tete, e será orientada por 

Lucas Mangrasse, Vice-Minis-
tro do Género, Criança e Acção 
Social.

Durante esta quinzena o 
país destacará a protecção e 
desenvolvimento das crianças 
no contexto da implementa-
ção dos seus direitos, tal como 
estabelecido por instrumentos 
nacionais e internacionais.

O tema identificado para 
a quinzena é “A Paz Reside no 
Sorriso de Uma Criança”, pre-
tendendo salientar a impor-
tância de abordagens centra-
das na criança, orientadas para 
soluções e para parcerias que 
coloquem a participação sig-
nificativa de crianças e jovens 
à frente e no centro, criando 
um espaço para colaboração 
intergeracional. 

HORÁCIO JOÃO  

C
ERCA de 20 mil pes-
soas já consomem 
água potável, em 
Nhamapaza, distrito 
de  Marínguè, e Sena, 

em Caia, província de Sofala, 
no contexto do programa pre-
sidencial denominado  Água  
Para a Vida (PRAVIDA), lança-
da no país em 2018.

Trata-se dos sistemas de 
abastecimento de água ava-
liados em 53 milhões de me-
ticais, financiados pelo Go-
verno.

O Ministro das Obras Pú-
blicas, Habitação e Recursos 
Hídricos, Carlos Mesquita, 
disse que tal enquadra-se nos 
esforços de melhoria das con-

dições de vida das comunida-
des rurais.

Falando, sexta-feira, em 
momentos separados de inau-
guração dos dois sistemas, 
Mesquita referiu que o Gover-
no assume a provisão de água 
segura e permanente como 
uma condição fundamental 
para alavancar as actividades 
socioeconómicas e o desen-
volvimento do país. 

Sustentou que consumir 
água potável significa mais 
saúde, melhor rendimen-
to escolar, maior produção e 
produtividade e melhoria da 
economia, de forma geral.

Lembrou que a água agora 
chega num momento em que 
o mundo está ainda a braços
com a pandemia da Covid-19.

Recomendou, por isso, 
para a necessidade de preven-
ção da doença, evitando a sua 
propagação com os bons hábi-
tos de higiene, nomeadamen-
te a lavagem das 

mãos com água e sabão.
Com a entrada em fun-

cionamento destes sistemas 
os residentes de Nhamapadza 
e Sena deixarão de percorrer 
longas distâncias à busca do 
precioso líquido.

Apesar do facto de Sofa-
la ser atravessada por quatro 
bacias hidrográficas impor-
tantes, respectivamente Save, 
Búzi, Púnguè e Zambeze, 
Mesquita reconheceu que 
ainda há desafios para prover 
água na província, particular-
mente em zonas de comple-

xidade hidrogeológica, como 
Machanga e Chibabava.

Sofala necessita, este ano, 
de construir 245 furos de água 
e reabilitar outros 85. Também 
vai iniciar as obras de expan-
são da estação de tratamento 
de água e de construção de 
um novo centro distribuidor 
(CD), na Beira, e de pequenos 
sistemas de Inhaminga, Tica, 
Canxixe e Muanza.

Prevê igualmente implan-
tar 2200 ligações domiciliá-
rias, 50 das quais em Marín-
guè, para além de elaborar 
projectos para a construção de 
um centro distribuidor no Es-
toril, na cidade da Beira, bem 
como melhorar e expandir o 
sistema de abastecimento de 
água de Chemba. 

DOZE antenas de telefonia 
móvel foram vandalizadas, 
nos últimos tempos, nalguns 
distritos da província de Cabo 
Delgado,  para roubo de fios 
de cobre e baterias.

Segundo o porta-voz da 
Polícia da República (PRM) 
no Comando Provincial da 
Corporação, Mário Adolfo, os 
actos de vandalismo, regista-
dos no distrito de Montepuez, 
Ancuabe, Metuge, Mecúfi, 
visaram infra-estruturas da 
Vodacom e Movitel.

Os prejuízos ainda estão 

por quantificar e os autores 
materiais por identificar, de-
ter e encaminhar às autorida-
des, para os devidos procedi-
mentos criminais.

Segundo Adolfo, o que 
mais preocupa a corporação 
é a similaridade destes actos 
aos protagonizados pelos ter-
roristas nalgumas regiões da 
zona norte da província. 

“Investigações prelimi-
nares indicam que os fios 
roubados são vendidos como 
sucata,  mas como Polícia 
considerámos todas as hipó-

teses, incluindo a de tratar-se 
de uma acção de grupos bem 
estruturados, porque os rou-
bos têm ocorrido em sequên-
cia”, disse Adolfo. 

Para prevenir actos do gé-
nero no futuro, Adolfo pediu a 
colaboração da população  na 
denúncia dos protagonistas 
destas acções. 

“Enquanto decorre o tra-
balho de investigação, gosta-
ríamos de pedir a colaboração 
das comunidades na denún-
cia do movimento de estra-
nhos.

AS regiões sul e centro do país 
poderão registar temperaturas 
extremamente baixas e algu-
ma precipitação, neste e no 
próximo mês, segundo previ-
sões do Instituto Nacional de 
Meteorologia (INAM).

O técnico de Climatologia 
no INAM, Isaías Raiva, apontou 
que a situação, propiciada pelo 
fenómeno La Nina, será carac-
terizada por chuvas e tempera-
turas baixas no Sul e Centro de 
Moçambique. 

“O fenómeno La Nina cos-
tuma abrandar com o fim da 
estação húmida. Entretanto, ele 
ganhou mais força. Por isso, re-
gistou-se mais chuvas em Abril 
que em Março, e se prolongam 
até ao momento, tornando o 
solo húmido, influenciando, 
consequentemente, na queda 
acentuada da temperatura”, 
explicou.

Raiva referiu que as zonas 
do interior da região norte do 
país, igualmente, vão registar 

QUARENTA e cinco pessoas 
testaram positivo para a Co-
vid-19, desde segunda-feira, 
em todo país, de um global de 
623 amostras suspeitas ana-
lisadas, conforme os dados 
partilhados ontem pelo Minis-
tério da Saúde (MISAU).

Do total de novos ca-
sos diagnosticados, 23 foram 
na província de Maputo, 21 
na capital do país e um em 
Inhambane.

 Neste contexto, a nível 
nacional a taxa de positividade 
das amostras testadas situou-
-se em 7,22 por cento e uma

porção acumulada em 17,01 
por cento.

O MISAU informou, igual-
mente, que 21 pessoas previa-
mente infectadas se recupe-
ram da doença, permitindo 
contabilizar 150 casos activos 
da Covid-19.

O comunicado da Saúde 
refere que um paciente rece-
beu alta hospitalar, na cidade 
de Maputo, e outros três foram 
internados, devido à gravi-
dade dos sintomas, dois dos 
quais na província de Gaza e 
um na capital do país.

Assim, seis doentes es-

tão hospitalizados nos cen-
tros de internamento da Co-
vid-19, dois dos quais em 
oxigenoterapia. Entretanto, 
não houve notificação de 
óbito por causa da doença. 
No que concerne à imunização 
contra a Covid-19, 15.077.576 
pessoas já receberam a vacina, 
desde o arranque da campa-
nha no ano passado, das quais 
13.283 nas últimas 24 horas. 

No período em alusão ou-
tras 390.422 receberam a dose 
de reforço. Assim, 14.230.189 
pessoas estão completamente 
vacinadas contra a doença. 

PRAVIDA assiste 
cerca de 20 mil 
pessoas em Sofala

SEGUNDO O UNICEF

Crianças fora da escola
vulneráveis à marginalização

Mais 45 pessoas entram 
nas estatísticas da Covid-19

JUNHO E JULHO

Previsto frio intenso 
no Sul e Centro do país

Aconselhado uso de agasalho em dias de frio

frio acentuado, enquanto a par-
te costeira apresentará tempe-
raturas normais.

Indicou que é anormal a 
ocorrência de chuvas abundan-
tes durante a época fria, porém 
está a tornar-se um fenómeno 
comum, de acordo com estu-

dos desenvolvidos nos últimos 
tempos.

O entrevistado não des-
curou a possibilidade de as 
mudanças climáticas  influen-
ciarem no comportamento do 
tempo.

Face às previsões, as auto-

ridades de saúde alertam para 
a necessidade de se redobrar os 
cuidados, como uso de agasa-
lhos, permanência em locais 
arejados, controlo de  doenças 
crónicas, entre outras medi-
das, para evitar crises propicia-
das por temperaturas baixas.

CABO DELGADO

Vandalizadas antenas
de telefonia móvel

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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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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Automobilistas detidos 
por tentativa de suborno

D
EZOITO automobi-
listas, entre eles os 
ligados aos trans-
portes semicolecti-
vos de passageiros, 

estão detidos, alegadamente 
por tentativa de suborno aos 
agentes da Polícia de Trânsito 
(PT) nos distritos de Nampu-
la e Nacala, após terem sido 
surpreendidos a conduzir 
sem documentos. 

 O chefe das Relações Pú-

blicas no Comando da PRM 
em Nampula, Dércio Samuel, 
disse que a detenção dos au-
tomobilistas resultou de um 
trabalho contínuo de fiscali-
zação e controlo rodoviário, 
que vem sendo realizado pela 
corporação, em todas as es-
tradas da província. 

Segundo a fonte, os va-
lores envolvidos na suposta 
tentativa de suborno variam 
de 100 a 1400 meticais. Afir-

mou que a PT continuará 
a intensificar as acções de 
controlo rodoviário e deten-
ções dos automobilistas para 
desencorajar a corrupção e 
incentivar os condutores a 
regularizarem a sua situação.

 “Alguns automobilis-
tas da nossa província ainda 
continuam a conduzir sem 
carta de condução ou com 
ela caducada, confiando na 
corrupção activa”, disse. 

A Polícia garante ainda 
que continuará a intensifi-
car a fiscalização nas estradas 
para prevenir os acidentes de 
viação que continuam a pro-
vocar luto nas famílias, além 
de prejuízos materiais ele-
vados. Entretanto, os auto-
mobilistas têm-se queixado 
de extorsão por alguns ele-
mentos da Polícia de Trânsito 
nas rodovias, acusação que a 
corporação sempre refutou.  

Crocodilos embaraçam 
vida dos moradores
de Carrupeia
CROCODILOS estão a apo-
quentar os residentes do bairro 
de Carrupeia. Os répteis, que 
emergem do rio Monapo, são 
apontados como sendo res-
ponsáveis pela morte de pes-
cadores locais, constituindo 
uma séria ameaça à integri-
dade física da população que 
busca água naquele rio para 
fins diversos.

O rio Monapo abastece a 
barragem da cidade de Nam-
pula, através da qual o Fundo 
de Investimento e Património 
do Abastecimento de Água(FI-
PAG) fornece o precioso líqui-
do aos cerca de um milhão de 
habitantes da urbe. O seu leito 
tem sido benéfico para vários 
proveitos, desde a produção de 
hortícolas, consumo humano, 

pesca, abeberamento, entre 
outras actividades.

O conflito Homem-ani-
mal, neste rio, é caracterizado 
por ataques perpetrados por 
crocodilos, cujas vítimas aca-
bam perdendo a vida no local e 
outras terminam amputadas os 
seus membros. De acordo com 
os moradores, a preocupação é 
do conhecimento das autori-
dades, mas não há nada que se 
faz para devolver o sossego e o 
livre acesso à água do rio.

Não nos foram revelados 
dados estatísticos de pessoas 
que foram vítimas de ataques 
dos répteis, mas Assane Juma, 
por exemplo, revelou que já 
testemunhou a morte de um 
jovem que se encontrava a 
pescar no rio, depois de ter 

sido atacado e arrastado para o 
fundo do rio, de onde não mais 
foi visto.

O interlocutor afirmou que 
tem sido arriscado atravessar 
o rio Monapo. A população
está traumatizada e pede ajuda
das autoridades. A repartição
de Conservação e Fauna Bra-
via, no Serviço Provincial do
Ambiente, também considera
preocupante o conflito Ho-
mem-animal no rio Monapo,
sobretudo na zona de Carru-
peia.

O chefe do sector, Ali 
Awasse, indicou que a única 
intervenção que a instituição 
pode fazer é abater os crocodi-
los problemáticos, sendo que, 
nos últimos dois anos, já foram 
eliminados dois répteis

Rio Monapo tornou-se perigoso para a população devido a crocodilos

Matadouro municipal
em reconstrução
O MATADOURO municipal, 
cujo tecto foi parcialmente 
destruído pelo ciclone Gom-
be, está em reconstrução, e as 
autoridades da autarquia ga-
rantem que brevemente a in-
fra-estrutura será entregue aos 
usuários.

Nélson Carvalho, porta-
-voz do Conselho Municipal,
disse ao “Notícias” que já foi
contratado um empreiteiro
para a reabilitação do mata-
douro, mas não revelou os
montantes envolvidos. O ma-
tadouro municipal, localizado
no bairro de Muatala, foi par-
cialmente destruído pelo ci-
clone Gombe.

A estrutura do tecto foi se-
veramente afectada, mas mes-
mo assim os serviços prestados 
estão em pleno funcionamen-
to. Entretanto, alguns usuários 
ouvidos pela nossa Reporta-
gem lamentaram a demora na 

intervenção, afirmando que 
a situação não contribui para 
uma boa conservação da car-
ne que ali é processada para o 
consumo humano.

Segundo disseram, quan-

do chove, a parte ligada ao 
processamento da carne fica 
alagada, colocando em perigo 
a integridade e a qualidade do 
produto. Sugeriram ao muni-
cípio a abertura de espaço para 

a entrada do sector privado na 
gestão do matadouro ou na 
construção de uma infra-es-
trutura moderna e que reúna 
condições para abate de ani-
mais.

Matadouro municipal em reconstrução após ser afectado pelo ciclone Gombe

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Televinte Investimentos, SA 

CONVOCATÓRIA
Assembleia Geral Ordinária

Ao abrigo do disposto nos nºs 1 e 2 do Artigo Décimo Sétimo dos Estatutos 

da Televinte Investimentos, SA, é convocada a 2ª Sessão da Assembleia 

Geral da Sociedade para se reunir em sessão ordinária, de continuidade da 

última sessão realizada a 26 de Março de 2022, no dia 2 de Julho de 2022 
pelas 9.00 horas, no Auditório do Centro de Conferências do Instituto de 

Formação da Tmcel, sito no prolongamento da Avenida Kim Il Sung, com a 

seguinte ordem de Trabalhos:

1. Apreciação e deliberação sobre os relatórios e Contas do exercício

2020;

2. Apreciação do plano de actividades para 2022;

3. Outros assuntos de interesse para a Sociedade.

Se à hora indicada para o início dos trabalhos não estiver representada a 

maioria do capital social, a Assembleia Geral reunirá trinta minutos depois, 

em segunda convocatória, com qualquer número de accionistas presentes.

Maputo, aos 30 de Maio de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Benedito Marrime

4919
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MOÇAMBIQUE reúne todas 
as condições para ser eleito 
membro não permanente do 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, uma vez con-
tar, até ao momento, com o 
apoio de 175 dos 193 países que 
compõem esta organização 
internacional.

A convicção é da pesqui-
sadora Loíde Macaringue, da 
Universidade Joaquim Chissa-
no (UJC), para quem há fortes 
probabilidades para este facto 
se consumar, com o apoio de 
todos os países. 

Loíde Macaringue falava, 
há dias, durante o arranque 
de um ciclo de debates deno-
minados “Os Cafés de Política 
Externa”, promovidos pelo 
Centro de Estudos Estratégi-
cos e Internacionais da Uni-
versidade Joaquim Chissano.

Pretende-se, com estes 
eventos, criar um espaço de 

discussão construtiva sobre 
assuntos relacionados com a 
cooperação internacional e 
política externa de Moçambi-
que, envolvendo instituições 
públicas e privadas, gover-
nantes, parlamentares, aca-
démicos, sociedade civil e o 
público em geral, com inte-
resse na matéria.

O primeiro tema deste ci-
clo de debates era subordina-
do ao tema “Moçambique no 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas: Importância, 
Desafios e Oportunidades”. 

A candidatura de Moçam-
bique a este órgão das Nações 
Unidas foi oficialmente lança-
da pelo Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, em Junho do 
ano passado, para o mandato 
2023/2024, tendo a paz como 
prioridade.

Para além da paz, Moçam-
bique como membro do Con-

selho de Segurança também 
vai priorizar a promoção do 
multilateralismo, o combate 
ao terrorismo, o desafio das 
mudanças climáticas, ques-
tões humanitárias, direitos 
humanos e equidade do gé-
nero.

“Até meados deste mês o 
país já contava com o apoio de 
cento e setenta e cinco países, 
dos cento e noventa e três que 
compõem a Organização das 
Nações Unidas, daí reunir to-
dos os requisitos para sua elei-
ção”, disse a pesquisadora.

Loide Macaringue aponta 
a possibilidade de se levar ao 
mais alto nível o debate sobre 
as estratégias de combate ao 
terrorismo em Cabo Delgado, 
como um dos principais gan-
hos da eleição do país a mem-
bro do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas.

Uma vez consumada a 

eleição de Moçambique a 
membro não permanente do 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas o mandato irá 
iniciar a 1 de Janeiro de 2023 
até 31 de Dezembro de 2024. 

Entre as entidades que 
manifestaram apoio a esta 
candidatura está a União Afri-
cana, numa posição colec-
tiva africana transmitida ao 
Vice-Ministro dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, 
Manuel Gonçalves, pelo co-
missário da organização para 
Assuntos Políticos, Paz e Se-
gurança, Bankole Adeoye.

A mesma posição foi ex-
pressa pelos representantes 
das cinco regiões do conti-
nente, nomeadamente Áfri-
ca Austral, Oriental, Central, 
Ocidental e do Norte, a Co-
munidade dos Países de Lín-
gua Portuguesa, entre outras 
organizações internacionais.

ECOS DA SESSÃO DO CC DA FRELIMO

Reina expectativa
no seio dos militantes

F
INDA a sessão do Comi-
té Central da Frelimo, 
que apreciou e apro-
vou, fim de semana úl-
timo, na Matola, o rela-

tório do Gabinete Central de 
Preparação do XII Congresso 

da organização, agora todas 
as atenções estão viradas para 
o mês de Setembro, altura em 
que da reunião magna sairão
as principais decisões desta
agremiação política para a vi-
tória nos próximos desafios,

nomeadamente as eleições 
autárquicas de 2023 e as elei-
ções legislativas e presiden-
ciais e das assembleias pro-
vinciais do ano seguinte.

É assim que alguns mi-
litantes entrevistas pelo 

“Notícias” no final daquela 
sessão destacaram que, para 
já, o principal “trabalho de 
casa” passa por preparar o 
congresso, num ambiente de 
união e coesão, a base para a 
vitória.

Demos um
grande passo
AIRES Aly, que já foi gover-
nador provincial, ministro 
da Educação e  primeiro-
-ministro de Moçambique,
destacado quadro do par-
tido, descreve a realização
da V Sessão Ordinária do
Comité Central como um
momento alto que serviu
para plena preparação do XII 
Congresso da Frelimo, numa
altura em que faltam aproxi-
madamente três meses para

a magna reunião.
“Saímos desta reunião 

mais coesos, mais unidos e 
mais fortes. Portanto, de-
mos um grande passo, um 
passo gigantesco e agora 
vamos seguir as etapas sub-
sequentes, nomeadamente 
a preparação das eleições 
internas e a mobilização dos 
militantes para o fazermos 
com sucesso”, disse Aires 
Aly.

Reunião 
tranquila 
e produtiva
STELLA Zeca, secretária de Estado na província de Sofala, mani-
festou-se optimista quanto à forma como decorreu a V Sessão Or-
dinária do Comité Central, avançando que a mesma deixou os mi-
litantes cada vez mais entusiasmados para a vitória nos próximos 
desafios.

“Consideramos que foi uma reunião bastante tranquila e muito 
produtiva. Os militantes saem da reunião muito mais coesos e en-
corajados para poderem trabalhar rumo ao congresso que, obvia-
mente, será o auge da revitalização dos órgãos do Partido Frelimo”, 
afirmou.

Acrescentou que a sessão do Comité Central elevou a consciên-
cia e clareza dos membros sobre o partido, servindo até para con-
trariar rumores que se criam à volta da vida política da organização.

“Foi uma sessão bastante tranquila, em que vimos todos os do-
cumentos a serem aprovados por consenso, como é, por exemplo, 
o caso da directiva sobre as eleições internas”, destacou.

CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU

Moçambique reúne todas 
condições para ser eleito

A UNIVERSIDADE Pedagógica (UP) 
homenageou ontem, em Maputo, as 
mulheres que participaram na luta de 
libertação nacional, com particular 
destaque para as primeiras 25 raparigas 
que criaram o Destacamento Feminino 
(DF), em Março de 1967, na Tanzania.

O Vice-Reitor da UP, José Castiano, 
que falava no encerramento do simpó-
sio dos 55 anos do DF, momento que 
serviu para a homenagem, disse que as 
25 raparigas foram fortes porque rece-
beram carinho de Eduardo Mondlane, 
primeiro presidente da FRELIMO e de 
outros dirigentes do movimento liber-
tador.

José Castiano disse que as mulheres 
e raparigas de hoje só terão a oportu-
nidade de se erguer e serem gigantes 
se se deixarem acarinhar pelas grandes 
mulheres fundadoras do DF.

Para o vice-reitor, estas mulheres 
são gigantes porque conseguiram er-

guer-se contra uma mente masculina 
intoxicada, uma vez que se achava que 
a mulher era o sexo fraco. 

“Mas elas mostraram que são fortes 
e venceram todos os obstáculos, com-
batendo ao lado do homem até à pro-
clamação da independência”, referiu.

José Castiano acrescentou que, em 
meio a desafios e incertezas, a mulher 
combatente, com arma na cabeça, 
conseguia manter o lenço, o penteado 
e a capulana, conservando a estética 
durante todo esse processo de luta. 

“Vocês conseguiram convencer-
-nos que a luta também se pode fazer
com estética, com aquilo que é a nossa
cultura, por isso, a nossa homenagem
a essa grande revolução”, salientou.

De acordo com Castiano, a Uni-
versidade Pedagógica tem trabalhado 
no resgate das experiências da luta, de 
movimentos pan-africanista, nacio-
nalista e de outros pro-nacionalistas 

para a história, garantindo que a uni-
versidade vai continuar a aprofundar 
conhecimentos, não só em função do 
que aconteceu, mas daquilo que são os 
desafios que se levantavam no contex-
to actual.   

As antigas combatentes e membros 
do DF, nomeadamente Fátima Mato-
no, Modesta Daniel e Lúcia Mustafa 
participaram como oradoras, dando 
o testemunho da sua participação na
luta.

As três combatentes convidaram a 
nova geração a participar no processo 
do desenvolvimento do país. 

“Nós fizemos a nossa parte, liber-
tando o país do regime colonial”.

O Destacamento Feminino foi cria-
do durante a luta armada de libertação 
nacional, no dia 4 de Março de 1967, 
na República Unida da Tanzania, com 
o objectivo de aglutinar sinergias para
libertar o povo do jugo colonial.

LUTA DE LIBERTAÇÃO NACIONAL

UP homenageia filiadas 
ao Destacamento Feminino

XII Congresso da Frelimo está agendado para 23 a 28 de Setembro próximo

 Aires Aly

Stella Zeca

Discutir teses
até ao último dia
A REALIZAÇÃO da V Sessão do 
Comité Central não significa o 
encerramento do debate sobre 
as teses que a Frelimo quer le-
var para o seu XII Congresso. 
Muito pelo contrário, a sua dis-
cussão deverá continuar até ao 
último dia, antes da realização 
do evento.

Quem assim o disse foi Ma-
nuel Tomé, membro sénior do 
partido.

“Não há uma data em que 
a gente diga que é para termi-

narmos a discussão das teses, é 
um processo contínuo no qual 
deveremos trabalhar até ao úl-
timo dia antes da data marcada 
para o congresso”, disse.

Convidado a fazer um ba-
lanço da reunião, destacou a 
qualidade dos documentos 
aprovados, apesar de reconhe-
cer ser suspeito tecer qualquer 
comentário sobre os mesmos, 
por ser um dos que participou 
directamente na sua elabora-
ção.

Manuel Tomé

Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.
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+258 84 3400623

Info@snoticias.co.mz
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CONVITE A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Projecto “Promoção de Serviços de Prevenção, Testes e Vacinação 
Contra a COVID-19 que Respondam às Questões de Género                                               

Livres de Estigma, Discriminação e Violência” 

A Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Género e o Empoderamento das Mulheres -ONU Mulheres- tem o prazer de 

anunciar um Convite a Apresentação Propostas para o Projecto “Promoção de Serviços de Prevenção, Testes e Vacinação Contra 
a COVID-19 que Respondam às Questões de Género Livres de Estigma, Discriminação e Violência” financiado pelo Governo do 
Japão. O convite a apresentação de propostas procura encontrar Parceiros Responsáveis (Organizações da Sociedade Civil, incluindo 
organizações lideradas por mulheres) com um forte historial na implementação de programas centrados na igualdade de género 

e no empoderamento das mulheres, serviços de saúde sensíveis ao género, acção/apoio humanitário sensível ao género e Agenda 
Mulheres, Paz e Segurança que possuem abordagens inovadoras e de alto impacto para assegurar que as mulheres e raparigas tenham 
conhecimento e acesso a serviços de prevenção, testes e vacinação contra a COVID-19 livres de estigma, discriminação e violência. 

As actividades a implementar no âmbito centrar-se-ão em quatro componentes principais de intervenções:

A. Aumentar a consciencialização e o acesso das mulheres à informações precisas sobre a prevenção, resposta e mitigação
da COVID-19. Esta intervenção deve Incluir actividades centradas em: (1) Consultas comunitárias e campanhas nos meios de co-
municação; (2) Desenvolvimento e divulgação de materiais informativos, (3) Realização de “Diálogos de escuta” regulares a nível , 
(4) Divulgação de informação e conhecimentos fiáveis sobre a prevenção e vacinação COVID-19; (5) Sessões de rádio comunitária 
e (6) Apoio as organizações lideradas por mulheres para mobilizar e educar as mulheres sobre a COVID-19 e a importância da 
vacinação e prevenção da VBG.

B. Reforçar a participação efectiva das mulheres na tomada de decisões para informar os planos de resposta da COVID-19
e abordar as barreiras relacionadas com o género, particularmente para as mulheres mais afectadas pela pandemia da
COVID-19 e outras emergências humanitárias: Esta componente deve incluir (1) Envolvimento das mulheres líderes locais, 
comunidades, líderes tradicionais e religiosos, (2) Relatórios analíticos regulares com os últimos dados desagregados por sexo e 
idade, análise de género e últimas investigações e provas e (3)  Actividades de desenvolvimento de capacidades para os grupos de 
mulheres para conduzir uma monitorização regular do estigma, discriminação, desinformação em torno da prevenção e vacinação 
da COVID-19. 

C. Melhoria do acesso das mulheres às ferramentas de prevenção e mitigação da COVID-19, incluindo kits de PCR e/ou de
teste rápido de antigénios, vacinas e equipamento de protecção pessoal: Esta componente deve incluir actividades centradas 
no (1) Apoio aos prestadores de serviços nos seus contactos e diálogos comunitários, comunicações e campanhas; (2) Obtenção 
e divulgação de equipamento de protecção pessoal às mulheres; (3)  Acesso das mulheres aos kits de PCR e/ou testes rápidos de 
antigénios e serviços de vacinação disponíveis; (4) Actividades de desenvolvimento de capacidades para os grupos comunitários 
de mulheres, e (5) Financiamento de sementes para grupos comunitários de mulheres para produzir sabão para as mãos e pro-
duzir máscaras para distribuição.

D. Reforçar a capacidade das mulheres e das organizações de mulheres para exigirem acesso e terem acesso, em segurança, 
a testes PCR / testes rápidos de antigénios e locais de vacinação em campos de refugiados e/ou zonas de reinstalação de 
deslocados que estejam livres de violência sexual e baseada no género, estigma e discriminação: Esta componente deve 
incluir actividades centradas em (1) Desenvolvimento de capacidade dos trabalhadores de saúde, grupos de apoio comunitário e 
pessoal dos meios de comunicação social, (2) Apoio as organizações de mulheres e grupos comunitários na recolha de casos de 
violação de direitos no acesso aos locais de teste e vacinação COVID-19; (3) Reforço no encaminhamento para os serviços dispo-
níveis de apoio psicossocial e de resposta à violência sexual e de género e outras formas de discriminação; e (4) Convocação de 
grupos de apoio entre pares baseados na comunidade para aumentar a consciencialização dos direitos das mulheres e a alfabeti-
zação preventiva e vacinal da COVID-19 e reduzir o estigma e a discriminação na comunidade.

Os parceiros responsáveis interessados deverão apresentar propostas centradas nas quatro áreas quer independentemente ou quer 
em parceria com outras organizações (como uma coligação). As intervenções propostas deverão abranger apenas um período de 
aproximadamente um (1) ano (a serem implementadas até Fevereiro de 2023). O âmbito geográfico das actividades propostas deve 
concentrar-se nas províncias de Cabo Delgado, Niassa e/ou Nampula. 
Para solicitar o pacote completo de documentação do Convite à Apresentação de Propostas, envie um email para  
 info.mozambique@unwomen.org com o título REF: CFP N.º 001/2022

O convite à apresentação de propostas estará aberto até ao dia 8 de Junho de 2022, às 23.59 horas (hora local). Apenas 

as candidaturas pré-seleccionadas serão contactadas para os passos subsequentes. 

As propostas recebidas após o prazo estabelecido não serão consideradas.

EM CONSELHO NACIONAL  

Renamo dá nota positiva 
aos resultados do DDR
O CONSELHO Nacional 
da Renamo avalia posi-
tivamente os resultados 
alcançados até então no 
processo de Desarma-
mento, Desmilitarização 
e Reintegração (DDR) dos 
homens residuais desta 
formação política.

A avaliação foi feita em 
sede da III Sessão do Con-
selho Nacional do partido, 
terminada na madrugada 
de ontem em Maputo, se-
gundo avançou o porta-
-voz da organização, José
Manteigas, numa confe-
rência de imprensa cujo
objectivo era apresentar as
resoluções do encontro.

Manteigas referiu que 
o Conselho Nacional in-
centivou o presidente da
Renamo, Ossufo Momade,
e os outros intervenientes
no processo DDR a serem
firmes e determinantes na
sua conclusão.

Neste processo, dos 
5221 combatentes regis-
tados, 4964 são homens 
e 257 mulheres. Do to-
tal, foram desmobilizados 
até ao presente momento 
3486 combatentes e en-
cerradas 12 unidades mili-
tares. Dos desmobilizados 
e reintegrados 91 integra-
vam a Junta Militar da Re-
namo. 

Ainda em sede do 
Conselho Nacional, José 
Manteigas disse que foi 
aprovado o relatório de 
actividades do partido de 
Abril de 2019 a Maio de 
2022, analisado o fun-
cionamento do partido, 

feita uma reflexão sobre 
a situação política, social 
e económica do país bem 
como discutida a  prepa-
ração dos próximos plei-
tos eleitorais.

Sobre este último pon-
to, Manteigas disse que 
foram aprovadas as pro-
postas que vão nortear a 
preparação das eleições de 
2023 e 2024.

“Dos debates havidos 
foram ressaltados os va-
lores que vão determinar 
a vitória da Renamo nos 
próximos pleitos eleito-
rais, tais como a união e 
coesão de todos os mem-
bros”, disse Manteigas.

O membro sénior da 
Renamo afirmou ainda que 
os conselheiros do partido 

foram unânimes ao reco-
nhecer que apesar da po-
pularidade que o partido 
tem granjeado, todos os 
membros e quadros de-
vem entregar-se ardua-
mente ao trabalho, porque 
só assim poderão lograr 
vitórias.

O Conselho Nacional 
da Renamo aprovou várias 
resoluções, nomeadamen-
te a eleição do conselhei-
ro Ricardo Joaquim para 
exercer funções de vogal 
da Mesa do Conselho Na-
cional, em substituição de 
José Alberto, por ter sus-
pendido o seu mandato em 
virtude de ter sido eleito 
membro da Comissão Na-
cional de Eleições.

Aprovou a resolução 

que mandata o Conselho 
Jurisdicional, que tem a 
missão de reflectir sobre 
a incompatibilidade das 
funções dentro do partido 
Renamo e apresentar uma 
proposta de emenda dos 
estatutos do partido.

Foi igualmente delibe-
rado o estabelecimento de 
várias acções a serem rea-
lizadas a curto-médio pra-
zo, aprovado o relatório da 
Comissão Política Nacio-
nal, estabelecidos os cri-
térios de gestão dos apoios 
ao partido e, por fim, a 
resolução que estabelece 
a obrigatoriedade de coor-
denação das intervenções 
públicas inerentes aos as-
suntos que dizem respeito 
ao partido Renamo.

Conselho Nacional da Renamo incentiva decurso do processo de Desarmamento, Desmilitarização e Reintegração

ANA RITA TENE

 EM MALABO

O 
PRESIDENTE da 
República (PR), Fi-
lipe Nyusi, efectua 
a partir de hoje uma 
visita de Estado de 

três dias à República da Guiné 
Equatorial, a convite do seu 
homólogo Teodoro Obiang 
Nguemá Mbasogo.

A deslocação do Chefe 
do Estado acontece em reci-
procidade à visita de Teodoro 
Obiang em Abril de 2017 e está 
enquadrada no reforço e apro-
fundamento dos laços de ami-
zade, solidariedade e coopera-
ção política, económica, social 
e cultural existentes entre os 
dois países.

À sua chegada, Nyusi será 
recebido num grande cerimo-
nial, seguindo-se conversa-
ções oficiais com o seu homó-
logo equato-guineense sobre 
assuntos de interesse comum 
e testemunhar a assinatura de 
instrumentos legais de coope-
ração.

Consta da agenda do PR 
uma visita ao Hospital de Re-
ferência de La Paz, ao distrito 
Urbano Batoicopo, Parque Na-

PR efectua visita 
à Guiné Equatorial

Bernardo Lidimba novo
Director-Geral do SISE
O PRESIDENTE da República, Filipe 
Nyusi, no uso das suas competências, 
nomeou, através de Despacho Presi-
dencial, Bernardo Tshombe Constanti-
no Lidimba, para o cargo de Director-

-Geral do Serviço de Informações e
Segurança do Estado (SISE), indica um
comunicado recebido na Redacção do
Notícias. O Chefe do Estado nomeou
igualmente  Joia Haquirene para o car-

go de Director-Geral Adjunto do SISE. 
Num outro Despacho Presidencial, o 
Chefe do Estado exonerou Júlio dos 
Santos Jane do cargo de Director-Geral 
do SISE.

cional de Malabo, vocaciona-
do à conservação ambiental e 
um passeio pela orla marítima 
da capital.

No terceiro dia da sua es-
tada, Nyusi deverá escalar a 
região de Riaba, a 60 quilóme-
tros da capital, Malabo, onde 
vai receber a chave da cidade.

Nesta deslocação, o Chefe 
do Estado  faz-se acompanhar 
pelos ministros da Cultura e 
Turismo, Edelvina Materula; 
Recursos Minerais e Energia, 

Carlos  Zacarias; Indústria e 
Comércio, Silvino Moreno, e 
Vice-ministro dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, 
Manuel Gonçalves.

Os dois países partilham 
uma longa história de coo-
peração nas áreas económi-
ca, política e social, estando 
actualmente a colaborar na 
formação, exploração de re-
cursos minerais e hidrocarbo-
netos.

Ao abrigo de instrumentos 

de cooperação rubricados pe-
los dois países em 2018,  a Gui-
né Equatorial deverá prover 
assistência na certificação e 
controlo da qualidade e quan-
tidade de hidrocarbonetos. 

Espera-se ainda que expe-
riência da Guiné em hidrocar-
bonetos ajude a desenvolver a 
capacidade do país no proces-
samento de gás natural, per-
mitindo que moçambicanos 
trabalhem nos projectos de gás 
natural em Cabo Delgado.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O2º
Municipal
bservório

Município do Maputo, por uma governação 
aberta, participativa e inclusiva

Dia 03 de Junho de 2022

Das 08 : 00 às 13 : 00 horas

Àtrio do Conselho Municipal de Maputo

Link de 
participação:

https://us02web.zoom.us/j/85883784337?pwd=dn
ZYcGNkcDF0N1p5STl2M1oxL3Zvdz09

Meeting ID: 858 8378 4337 Passcode: 178736

4604

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO

DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DISTRITAL DE CAHORA BASSA,                              

EM CHITIMA, PROVÍNCIA DE TETE

CONCURSO Nº: HCB/DSA/CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DISTRITAL DE CAHORA BASSA/037/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA (HCB) pretende lançar um concurso, cujo objectivo 
é de contratar um consultor especializado que possa executar os trabalhos de adequação do 
Projecto existente, Assistência Técnica ao Procurement e Fiscalização das Obras de Construção 
do Hospital Distrital de Cahora Bassa, em Chitima, Província de Tete, com qualidade especificada, 
comprovada e a um preço competitivo. 

Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas 
qualificadas e com experiência relevante comprovada atravês de cartas abonatórias. Os 
interessados deverão, impreterivelmente reunir os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:

1. Possuir Certidão de Registo Comercial, Estatutos e Alvará para execução de projectos de
consultoria actualizado de pelo menos 4ª classe;

2. Apresentar o perfil da empresa destacando a experiência relevante geral em fiscalização de
obras de construção civil e a carteira de clientes (experiência geral na área de consultoria e
fiscalização em construção civil);

3. Possuir experiência em trabalhos de natureza e volume similares, nos últimos 5 anos (pelo
menos 3 referências de boa execução trabalhos de fiscalização de obras de natureza e
dimensões similares e, comprovados mediante a apresentação de cartas abonatórias);

4. Possuir recursos humanos, equipamentos materiais e estrutura de gestão, com qualificações
e, competência em executar trabalhos de natureza similar ao objecto do concurso;

5. Possuir a certidão de quitação que comprove que o concorrente tem situação regularizada
nas Finanças e Segurança Social;

6. Possuir a declaração que demonstra que o concorrente não está em processo de insolvência
e recuperação;

7. Possuir o relatório de contas dos últimos 5 anos (Balanço e demonstração de resultado), que
comprovem que o concorrente possui robustez financeira a para a execução dos serviços.

As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima referidos poderão obter, sem 
quaisquer custos o Caderno de Encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico: 
concurso-hospital-chitima@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do dia 6 de Junho de 2022.

Na referida Manifestação de Interesse, deverá indicar o nome da empresa e fazer constar no 
campo “Assunto” do e-mail o texto “ HCB/DSA/CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS 
DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DISTRITAL DE CAHORA BASSA/037/2022– Manifestação 
de interesse”.

O concurso será regido pelos procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços em vigor na HCB.

Songo, aos 26 de Maio de 2022

Sede:
Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete
PBX: +258 252 80000, +258 252 82220
Conselho de Administração: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

Escritório de Maputo:
Av. 25 de Setembro, 420 – 6º Andar – Maputo
PBX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz

AUTORIDADE REGULADORA DE ÁGUAS, INSTITUTO PÚBLICO

Concurso N.º 16/070/AURA/RAQUI/2022

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CATERING
1. A Autoridade Reguladora de Águas, Instituto Público (AURA, IP) convida concorrentes / fornecedores

elegíveis e interessados a apresentarem propostas seladas para o concurso contante do mapa abaixo:

RÁDIO MOÇAMBIQUE- E-P.

DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES
CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA)
1. A Rádio Moçambique- EP convida aos Consultores singulares e colectivos, públicos ou

privados, nacionais ou estrangeiros, interessados a apresentar manifestação de interesse
para os Serviços de Consultoria.

2. A Rádio Moçambique no quadro das suas atribuições e competência pretende contratar uma
empresa especializada para prestação de serviços de LOTE I - Consultoria para Elaboração
do Projecto – Tipo de Centro de Produção Padronizado e LOTE II - Elaboração do
projecto Tipo do Centro de Emissor Padronizado.

3. Os concorrentes interessados deverão apresentar as suas propostas indicando que estão
habilitados a executar aqueles serviços (descrição de serviços similares já realizados,
experiências em trabalhos similares, pessoal qualificado, etc).

4. As propostas deverão entregues no endereço abaixo indicado, nas horas normais de
expediente, até ao dia 22 de Junho de 2022.

5. A manifestação de interesse, escrita em português, não deverá conter mais de 30 páginas A4,
devendo descrever de forma clara e sucinta, a experiência, a competência, metodologia e as
qualificações do concorrente para a provisão deste tipo de serviços, incluindo os “Curriculum
vitae” do corpo técnico a afectar ao serviço, bem como documentação que testa a sua
elegibilidade para o fornecimento de serviços ao Estado.

6. A manifestação de interesse deverá ser remetida em triplicado (original e duas cópias) e em
envelope selado.

7. Os interessados poderão obter mais informações nas instalações da Rádio Moçambique, no
mesmo endereço, através dos telefones + 258- 21 – 321814.

8. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços a Rádio Moçambique-E.P, aprovado pela
Assembleia Geral de 25 de Novembro de 2020.

ENDEREÇO:

Rádio Moçambique- EP

Rua da  Rádio,  n.º 2, Porta n.º 57, Caixa  Postal 2000- Maputo

Email : Ugearmsede@gmail.com

Maputo, aos 30 de Maio de 2022
A Autoridade Competente

2. Os concorrentes interessados poderão obter informações ou adquirir o Documento do Concurso na
AURA, IP, localizada no endereço abaixo, pela importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos
meticais) a ser depositada na Conta em Meticais Nº 68026210001, Banco BCI, em nome da Autoridade
Reguladora de Águas, Instituto Público (AURA, IP), devendo-se apresentar o talão de depósito para efeitos
de aquisição do respectivo Caderno de Encargos;

3. O período de validade das propostas deve ser de 90 (noventa) dias, a partir da data da sua submissão;

4. As propostas deverão ser entregues no endereço referido e no prazo indicado na Tabela acima, devendo ser 
abertas em sessão pública, no mesmo endereço e na presença dos concorrentes que desejarem participar;

5. O Concurso é regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n. º 5/2016, de 8 de Março.

Autoridade Reguladora de Águas, Instituto Público (AURA, IP)
Av. Amílcar Cabral, n.º 757

Tel.: (+258) 21312825

Maputo, Maio de 2022
(RAQUI)

4689

236

4723

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE 

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS 
REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
Nos termos do número 2, do artigo 64 do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a 
adjudicação de concursos, de acordo com o seguinte:

Concurso no Designação
Nome do 

concorrente
Valor incluído o 

IVA (Mt)

47F001261/
CL/0009/2022

Contratação de Serviços 
de Consultoria para 

Realização de Actividades 
de Participação, Educação 
Comunitária, Promoção de 
Higiene, Saneamento em 7 

Comunidades do Distrito de 
Mutarara

MOZ PEC, LDA 526.938,75MT

Nº47F001261/
CL/0008/2022

Contratação de Serviços de 
Consultoria para Fiscalização 
de obras de Construção de 7 
furos de água no Distrito de 

Mutarara

ENE CONSULTORES 433.941.77MT

Tete, aos  31 de Maio de 2022

O DIRECTOR PROVINCIAL
A autoridade Competente

(Ilegível)

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

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Breve Descrição / Objectivo do Trabalho

Apoiar o desempenho de comissionamento 
e start-up, e em operações através de equi-
pamentos de processo operacional, siste-
mas e processos para uma planta/unidade 
específica dentro do ambiente da Sasol 
para atingir os requisitos de produção de 
maneira segura.

Principais Responsabilidades

Completar o treinamento de comissiona-

mento e inicialização de acordo com o 

plano;

Executar tarefas de comissionamento con-

forme instrução do Líder de Turno;

Participar de actividades de perfuração;

Executar actividades de limpeza e lavagem;

Operação do equipamento aplicável;

Inspecção da planta e relatório de defeitos;

Arranque e desligamento seguro do equi-

pamento;

Identificar e resolver problemas de equipa-
mentos aplicáveis;

Participar de reuniões de passagem de 
turno;

Fornecer feedback adequado ao supervisor 
sobre o andamento do trabalho;

Participar de análises de causa raiz e for-

nece feedback às equipas de RCA;

Participar de avaliações de risco de acordo 
com a legislação e os requisitos da empresa 
para melhorar a segurança;

Emitir Permissão de Trabalho;

(Senior Process Artisan)

Artesão Sénior de Processo x8

Localização: Temane

Garantir a segurança do equipamento e a en-
trega para manutenção;

Preparar e emitir relatórios diários;

Executar as configurações de alarme da 
planta;

Entender as configurações do Plant Trip;

Executar funções do sistema de controlo dis-

tribuído da planta (DCS);

Executar funções de controlos de desliga-
mento de emergência da planta (ESD);

Manter uma boa limpeza e aderir aos procedi-

mentos de eliminação de resíduos;

Trabalhar de forma independente;

Entender e conhecer o negócio, drives e KPIs.

Educação formal

NQF Nível 4 Ocupacional/Nível Médio Técnico 
(Moz)
NQF Nível 4 Vocacional/Nível Médio Técnico 
(Moz)
A posição será preenchida de acordo com o 
guia de carreira aprovado relevante.
Qualificação profissional relevante.

Experiência mínima

2-5 anos

Para concorrer, visite a lista de posições 
disponíveis, até ao dia 6 de Junho, no web-
site da http://www.sasol.com/carrers/car-
rers/experienced-hires, clique na opção 
Find jobs e seleccione Moçambique para ter 
acesso às vagas disponíveis.

Breve Descrição/ Finalidade do Tra-
balho    

Um Artesão de processos opera equipa-
mentos, sistemas e processos para uma 
planta/unidade específica dentro do 
ambiente da Sasol para atingir os requi-
sitos de produção de forma segura.

Descrição de Recrutamento / Princi-
pais Responsabilidades   

Monitorar o funcionamento do equipa-
mento, observar a temperatura, o nível 

e os medidores de fluxo e realizar verifi-
cações regulares por unidade para ga-
rantir que todos os equipamentos este-

jam operando como deveriam;

Registar, rever registos de operações, 

resultados de testes e leituras de 

medição, como temperaturas, 

pressões, concentrações e fluxos;

Verificação rotineira de vazamentos de 

flanges/ tubulações, instrumentação, 
máquinas e equipamentos de identifi-
cação e comunicação ao supervisor;

Usar raciocínio lógico para identificar e 
resolver problemas de unidade;

Realizar inspecções preventivas de pro-

cessos e equipamentos de segurança;
Fornecer feedback adequado ao super-
visor do turno sobre o progresso do tra-
balho;
Participar de análises de causa raiz e 

fornecer feedback às equipas de RCA;

(Process Artisan Grade 1)

Artesão de Processos Grade 1

Localização: Temane

Participar de avaliações de risco de 
acordo com a legislação e requisitos da 
empresa para melhorar a segurança;

Manter uma boa limpeza e aderir aos pro-
cedimentos de eliminação de resíduos;

Executar isolamento equipamentos para 
actividades de manutenção;

Compreender e conhecer as operações e 
as metas operacionais;

Executar actividades de limpeza e 
operação de descarga de equipamentos 
aplicáveis;
Inspecção da planta e relatório de de-
feitos;

Arranque e desligamento seguro do equi-
pamento.

Educação formal

Qualificação profissional relevante.
A posição será preenchida de acordo com 

o guia de carreira aprovado relevante.

Experiência mínima
0 - 5 anos

Para concorrer, visite a lista de posições 
disponíveis, até ao dia 6 de Junho, no 
website da http://www.sasol.com/car-
rers/carrers/experienced-hires, clique 
na opção Find jobs e seleccione Moçam-
bique para ter acesso às vagas dis-
poníveis.

Breve Descrição / Objectivo do Trabalho

Liderar as operações da equipa de comissiona-
mento e arranque para garantir os volumes de 
produção, aplicando conhecimento técnico espe-
cializado e garantindo a máxima disponibilidade 
do equipamento por meio de gestão de pessoal, 
sistemas e processos.

Descrição do Recrutamento / Principais 
Responsabilidades

Responsável pela gestão documental do departa-
mento;

Gerir produtos químicos e outros consumíveis, 
inventário e interface com a gestão de materiais;

Participar no desenvolvimento de lista-tarefa da 
manutenção de primeira linha para produção;

Desenvolver e revisar listas de verificação de pro-
dução, leitura de processo e folhas de inspecção;

Preparar e manutenção relatório longo pendente 

e tempo de actividade da planta;

Liderar, gerir e acompanhar relatórios de Bypass 
Override;

Gerir, emitir isenções de permissão de trabalho;

Liderar e acompanhar a gestão da mudança;

Capturar e manter dados departamentais de 
saúde, segurança e meio ambiente;

Liderar, gerir processos de gestão de obras;

Interface com a manutenção nas actividades 
planejadas;

Participar na revisão da estratégia de ma-
nutenção;

Ser responsável por validar o conteúdo dos mód-

ulos de treinamento;

Gerir e liderar uma equipa de produção de comis-
sionamento, assumindo a responsabilidade geral 
de gerir o desempenho e treinamento e desen-
volvimento da equipa; 

(Team Leader – Production Support)

Líder de Equipa - Suporte à Produção

Localização: Temane

Coordenar todas as actividades de manutenção e 
comissionamento da planta; 

Relatório de feedback de status de comissionamen-
to para a gerência;

Fornecer informações de suporte da planta e 
realizar actividades do processo da planta;

Gerir o processo de materiais perigosos da planta;

Garantir as especificações operacionais da planta e 
os requisitos de qualidade do produto;

Auxiliar e reforçar a equipa operacional em relação à 
inspecção de instalações e equipamentos;

Garantir a segurança do equipamento e a entrega 
para manutenção;

Executar funções do sistema de controlo distribuído 
da planta (DCS);

Executar funções de controlos de desligamento de 
emergência da planta (ESD)

Participar activamente no planeamento e pro-
gramação da manutenção;

Preparar Pacotes de Evidências de Auditoria;

Educação formal

NQF Nível 4 Ocupacional/ NQF Nível 4 Vocaciona-
l/Nível Médio Técnico (Moz)

Competência do líder de turno

Experiência mínima

5+ anos relevantes

Para concorrer, visite a lista de posições dis-
poníveis, até ao dia 6 de Junho, no website da 
http://www.sasol.com/carrers/carrers/experi-
enced-hires, clique na opção Find jobs e selecci-
one Moçambique para ter acesso às vagas dis-
poníveis.

4138

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Direcção Executiva CFM-Sul
ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

N.º 015/CFMS-DE-SMREA/2022

CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DE 
UM SISTEMA DE CONTROLO DE ACESSO NA ESTAÇÃO CENTRAL DE MAPUTO

Lançamento:          1/6/2022
Encerramento:   24/6/2022

1. A Empresa Portos e Caminhos-de-ferro de Moçambique, EP – Direcção Executiva Sul pretende

aplicar parte dos seus fundos na contratação pública elegível para o fornecimento de equipamentos 

e ferramentas para o CFM-Sul, conforme acima descrito. Para o efeito, convida empresas do ramo,

elegíveis e interessadas, que preencham os requisitos previstos nos Documentos de Concurso, a

apresentarem propostas em carta fechada, até às 9.45 horas do dia 24 de Junho de 2022, no

seguinte endereço:

Portos e Caminhos-de-ferro de Moçambique, EP
UGEA CFM-Sul

Edifício dos Armazéns Gerais do CFM, prédio n° 2803
Tel.: 82 290 6736
Caixa Postal: 1291

Maputo-Moçambique 

2. Os interessados poderão obter mais informações nos Documentos do Concurso, adquiridos no

endereço acima indicado pelo valor não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais). O

valor deverá ser depositado na conta do Banco BCI n° 319616.10.001.

3. A visita ao local da obra é obrigatória e está prevista para o dia 14/6/2022, pelas 10.00 horas.

O ponto de encontro para esta visita será na Estação Central de Maputo, localizada na Praça dos
Trabalhadores, concentração às 9.45 horas.

4. As propostas serão abertas às 10.00 horas do dia 24 de Junho de 2022, no endereço acima

indicado, na presença dos interessados que queiram assistir ao acto.

5. Este concurso é regido pelo Regulamento de Aquisições da Empresa Portos e Caminhos-de-ferro
de Moçambique, EP.

Maputo, a 1 de Junho de 2022

UGEA do CFM-Sul
4755

Projecto Economia Rural Sustentável (PERS)

ANÚNCIO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 79/PERS/CS/2021

Para Elaborar o Plano Distrital de Uso de Terra (PDUT) do 
Distrito de Mágoè e Revisão do PDUT de Cahora Bassa

1. O Governo de Moçambique (GdM), através do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MA-

DER), Ministério da Terra e Ambiente (MTA) e Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP), com
o apoio do Banco Mundial, aprovou a iniciativa de desenhar um Programa Multifásico designado Progra-

ma de Economia Rural Sustentável como estratégia de desenvolvimento da economia rural integrada de
médio prazo, para reduzir a pobreza rural através do aumento da renda agrícola dos beneficiários-alvo e
melhoraria da resiliência nas zonas rurais seleccionadas.

2. O objectivo geral da consultoria é elaborar o Plano Distrital de Uso de Terra (PDUT) de Mágoè e rever/ac-

tualizar o PDUT do distrito de Cahora Bassa, de forma a orientar o desenvolvimento, crescimento e orde-

namento espacial destes distritos nos próximos 10 anos. Os PDUTs deverão espelhar a situação actual dos
distritos, as tendências de expansão física, definindo áreas para a protecção ambiental, zonas de reserva
para equipamentos sociais, infra-estruturas e áreas para o desenvolvimento de actividades económicas.

3. O FNDS convida as firmas de consultoria elegíveis e interessadas, a submeterem as suas manifestações de
interesse com vista a realização da consultoria para elaboração do Plano Distrital de Uso de Terra (PDUT)
do Distrito de Magoé e Revisão do PDUT de Cahora Bassa.

4. O Consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos do Banco Mundial, conforme definido no
Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projectos de Investimento de

Bens, Obras, Serviços Técnicos Serviços de Consultoria de Julho de 2016, o método de contratação será Selec-

ção Baseada na Qualidade e no Custo (QCBS).

5. Os critérios de avaliação das manifestações de interesse são:

• Possuir Certificado de Registo de Consultor no âmbito de elaboração de Instrumentos de Ordenamento
Territorial dentro do prazo de validade;

• Possuir experiência mínima de 5 anos na elaboração de Instrumentos de Ordenamento Territorial,

Avaliação Ambiental e Social Estratégica e estudos sobre a Resiliência às Mudanças Climáticas;
• Apresentar equipa técnica mínima qualificada para a elaboração de Instrumentos de Ordenamento

Territorial.

6. Os concorrentes interessados e elegíveis poderão obter os Termos de Referências ou esclarecimentos

adicionais no endereço abaixo indicado, de segunda a sexta-seira, das 8.00 às 15.00 horas, a partir de 1
de Junho de 2022.

7. As manifestações de interesse deverão ser enviadas em envelopes claramente identificadas com a
referência do concurso acima indicada, em formato físico, para o endereço abaixo indicado, até às 14.00
horas do dia 14 de Junho de 2022.

Endereço:
               Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) 

               Av. Vladmir Lenine, n.º 174, 16º andar
               Edifício Millenium Park
               Maputo – Moçambique

Projecto Economia Rural Sustentável (PERS)

ANÚNCIO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 79/PERS/CS/2021

Para Elaborar Planos de Pormenor das Localidades de Daque, 
Mágoè-Sede, Mukumbura e Zumbo-Sede

1. O Governo de Moçambique (GdM), através do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MA-

DER), Ministério da Terra e Ambiente (MTA) e Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP), com
o apoio do Banco Mundial, aprovou a iniciativa de desenhar um Programa Multifásico designado Progra-

ma de Economia Rural Sustentável como estratégia de desenvolvimento da economia rural integrada de
médio prazo, para reduzir a pobreza rural através do aumento da renda agrícola dos beneficiários-alvo e
melhoria da resiliência nas zonas rurais selecionadas.

2. O objectivo geral da consultoria é Elaborar os Planos de Pormenor das localidades de Daque, Mágoè-Sede
e Mukumbura (distrito de Mágoè) e da localidade de Zumbo-Sede (distrito de Zumbo). Os PPs deverão es-

pelhar a situação actual das localidades, as tendências de expansão física, definindo áreas para a protecção
ambiental, zonas de reserva para equipamentos sociais, infra-estruturas e áreas para o desenvolvimento
de actividades económicas.

3. O FNDS convida as firmas de consultoria elegíveis e interessadas, a submeterem as suas manifestações de
interesse com vista a realização da consultoria para elaboração dos Planos de Pormenor das Localidades
de Daque, Magoé-Sede, Mukumbura e Zumbo-Sede.

4. O Consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos do Banco Mundial, conforme definido 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 contratação será Selec-

ção Baseada na Qualidade e no Custo (QCBS).

5. Os critérios de avaliação das manifestações de interesse são:
• Possuir Certificado de Registo de Consultor no âmbito de elaboração de Instrumentos de Ordenamento

Territorial dentro do prazo de validade;
• Possuir experiência mínima de 5 anos na elaboração de Instrumentos de Ordenamento Territorial,

Avaliação Ambiental e Social Estratégica e estudos sobre a Resiliência às Mudanças Climáticas;
• Apresentar equipa técnica mínima qualificada para a elaboração de Instrumentos de Ordenamento

Territorial.

6. Os concorrentes interessados e elegíveis poderão obter os Termos de Referências ou esclarecimentos

adicionais no endereço abaixo indicado, de segunda a sexta-feira, das 8.00 às 15.00 horas, a partir de 1
de Junho de 2022.

7. As manifestações de interesse deverão ser enviadas em envelopes claramente identificadas com a
referência do concurso acima indicada, em formato físico, para o endereço abaixo indicado, até às 14.00
horas do dia 14 de Junho de 2022.

Endereço:
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) 

Av. Vladmir Lenine, n.º 174, 16º andar
Edifício Millenium Park
Maputo – Moçambique

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRECTAGEM DE SEGUROS DOMÉSTICOS

CONCURSO Nº: HCB/DSA/CONTRATAÇÃO DE CORRECTOR DE SEGURO 
DOMÉSTICO/027/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende relançar o presente concurso, cujo 

objectivo é de contratar uma empresa especializada na prestação de serviços de correctagem 

de seguros domésticos, sendo que, revela-se imprescindível a contratação de uma entidade com 

experiência e qualidade comprovada que apoie a empresa na contratação e gestão de contratos 

de seguro no mercado nacional  e que permita à HCB conseguir pacotes de seguro nas melhores 

condições possíveis, tanto em termos de cobertura como em termos de custo.

Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas 

qualificadas e com experiência comprovada para a prestação deste serviço. Os interessados 
deverão, impreterivelmente, reunir e enviar os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:

1. Possuir Certidão de Registo Comercial, Estatutos, Alvará e Licença que habilite o proponente

a exercer a actividade, de modo a que possa concorrer na área de especialidade pretendida;

2. Apresentar a declaração de que não corre nenhum processo de insolvência e recuperação

contra a empresa, passada por entidade competente;

3. Apresentar a evidência de estar inscrito no Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique 

(ISSM);

4. Apresentar Certidão de Quitação das Finanças e do INSS;

5. Apresentação da demonstração de resultados dos últimos 5 anos;

6. Apresentar 3 referências de serviços similares bem-sucedidos nos últimos 5 anos (especificar
o cliente, montante do Contrato e duração do mesmo), referências suportadas por cartas

abonatórias;

7. Apresentar o Perfil da Empresa, destacando a sua experiência, estrutura de recursos humanos,
equipamentos e outros recursos materiais necessários para a boa execução da prestação de

serviços que se pretende.

As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima mencionados, poderão 

obter sem qualquer custo adicional o Caderno de Encargos através do correio electrónico:                          

concurso-corrector-seguros@hcb.co.mz, até ao dia 10 de Junho de 2022.

Na referida Manifestação de interesse deverá constar no campo assunto do email o texto “HCB/
DSA/CONTRATAÇÃO DE CORRECTOR DE SEGURO DOMESTICO/027/2022 – Manifestação 
de Interesse”

Informa-se que só serão contactadas as empresas pré-seleccionadas de acordo com os requisitos 

de elegibilidade indicados acima.

O concurso será regido pelos procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços em vigor na HCB.

Songo, aos 23 de Maio de 2022

Head Office:
Mozambique, P.O.Box 263, Songo – Tete
PABX: +258 252 80000, +258 252 82220
Board of Directors: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

Maputo Office:
Av. 25 de Setembro, 420 – 6th  Floor– Maputo
PABX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO 

CONCURSO Nº: HCB/DSA/EQUIPAMENTO INFORMÁTICO/053/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende lançar um concurso, cujo objectivo é de 

contratar uma ou mais empresa(s) para fornecimento de equipamento informático para a HCB em 

2022, com qualidade especificada e comprovada e a um preço competitivo. 
O equipamento informático acima mencionado, encontra-se agrupado em VI Lotes, conforme 
mencionados abaixo:

Lote I: Computadores portáteis
• 28 (vinte e oito) marca Lenovo Thinkpad T14;
• 3 (três) marca Lenovo Thinkpad X1 Carbon G9;
• 3 (três) marca Lenovo P1

Lote III: Monitores
• 3 (três) Monitores

Lote II: Computadores de Mesa
• 12 (doze) computadores de Mesa

Lote IV: Scanners
• 2 (dois) Scanners

Neste contexto, é feito o presente pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas 

qualificadas e com experiência relevante comprovada para este fornecimento. Os interessados em 
participar deverão, impreterivelmente, deter  os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:

1. Possuir comprovativo da existência legal do concorrente nomeadamente: Estatutos, Certidão de

Registo Comercial e Alvará;

2. Possuir documentação Contabilística e Financeira dos últimos 3 exercícios económicos (balanços 

e demonstrações de resultados);

3. Possuir declaração de que não há nenhum pedido de falência, insolvência ou recuperação e que

não requereu concordata (esta deve ser emitida por Entidade Competente);

4. Possuir certidão de quitação das Finanças actualizada com data não inferior a 90 dias sobre a
data limite de entrega das propostas.

5. Possuir certidão de quitação do INSS actualizada com data não inferior a 90 dias sobre a data
limite de entrega das propostas;

6. Possuir pelo menos 5 anos de actividade relacionados à área objecto do presente concurso. Para

efeitos de referência, apresentar pelo menos 3 cartas abonatórias de instituições para as quais já

forneceu equipamentos em quantidade e complexidade similar;

7. Possuir certificados/acordos de parceria com os fornecedores das marcas que representam

As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima referidos poderão obter, sem 

quaisquer custos o Caderno de Encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico  

concurso-material-informatico@hcb.co.mz, até ao dia 6 de Junho de 2022.

Deverá constar no campo assunto do email o texto “HCB/DSA/EQUIPAMENTO 
INFORMÁTICO/053/2022 - Manifestação de Interesse”

Informa-se que só serão contactadas as empresas pré-seleccionadas de acordo com os requisitos de 

elegibilidade indicados acima.

O concurso será regido pelos procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços em vigor na HCB.

Songo, aos 23 de Maio de 2022

Head Office:
Mozambique, P.O.Box 263, Songo – Tete
PABX: +258 252 80000, +258 252 82220
Board of Directors: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

Maputo Office:
Av. 25 de Setembro, 420 – 6th  Floor– Maputo
PABX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
STAE-SECRETARIADO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA
UGEA-UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO N.º 03/STAE/UGEA/2022

De acordo com nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que foram adjudicadas através dos concursos abaixo, as seguintes empresas:

Nº de Contrato Objecto do Concurso Adjudicatário Valor Mensal Meses Valor Total

Nº09/STAE/

UGEA/2022-Por 

Cotações 

Fornecimento de acessórios de viaturas 

(pneus e baterias) 
GLOBAL COMERCIAL 0, 00 01 118.170,00

Ajuste Directo

Arrendamento de um imóvel para funcionamento da 

CPE-Comissão Provincial de Eleições de Nampula

IGREJA UNIÃO BAPTISTA DE 

MOÇAMBIQUE
79.800,00 24 1.915.200,00

Ajuste Directo

Arrendamento de um imóvel para funcionamento do 

Gabinete de Comunicação e Imagem e Relações 

Públicas  de Nampula

MARIA DE FÁTIMA ANÍBAL 

DA COSTA
57.000,00 24 1.368.000,00

Nampula, aos 24 de Maio de 2022

O Director Provincial
(Assinatura Ilegível)

 Av. do Trabalho nº 96, Cx.P 774, Telefone 26216933, Fax 26212419 - Nampula

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 GILDA 

IRENE MAGALHÃES 
MAHAMED BAY

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de vinte e cinco 

de Maio de dois mil e vinte e dois, 

exarada de folhas vinte e quatro 

verso a vinte e seis, do livro de notas 

para escrituras diversas número 

trezentos e sessenta e sete, traço 

“B”, do Segundo Cartório Notarial 

de Maputo, perante mim, DANILO 
MOMEDE BAY, Conservador e 

Notário Superior, em exercício no 

referido Cartório, foi celebrada 

uma Escritura de Habilitação de 

Herdeiros por óbito de GILDA 
IRENE MAGALHÃES MAHAMED 
BAY, de cinquenta e quatro anos 

de idade, no estado de casada com 

Ernesto Augusto Pavia de Oliveira 
Gomes, sob o regime de comunhão 

geral de bens, que era natural de 

Nampula, com última residência 

habitual no Bairro Central, filha 
de Cassamo Mahomed Bay e de 

Mariamo Suca Mahomed Bay.

Que a falecida não deixou 

testamento ou qualquer outra 

disposição da sua última. Deixando 

como únicos e universais herdeiros 

de todos seus bens, seu esposo 

ERNESTO AUGUSTO PAVIA DE 
OLIVEIRA GOMES, viúvo, que ocupa 

em simultâneo a posição de meeiro 

e seu filho MÁRCIO CASSAMO DE 
OLIVEIRA GOMES, solteiro, maior, 

natural 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 Maio de 2022

A Notária 

(Ilegível)

4910 4900

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 DOMINGOS PAULO 
CHIVAMBO

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de vinte e sete 

de Maio de dois mil e vinte e dois, 

exarada de folhas nove a dez verso, 

do livro de notas para escrituras 

diversas número trezentos e 

sessenta e oito, traço “B”, do Segundo 

Cartório Notarial de Maputo, perante 

mim, DANILO MOMADE BAY, 
Conservador e Notário Superior, 

em exercício no referido Cartório, 

foi celebrada uma Escritura de 

Habilitação de Herdeiros por óbito 

de DOMINGOS PAULO CHIVAMBO, 

de cinquenta e sete anos de idade, 

no estado de casado sob o regime 

de comunhão geral de bens com 

Francisca Ana Babitine Chaúque, 

de nacionalidade moçambicana, 

com última residência habitual no 

Bairro da Liberdade, filho de Paulo 
Domingos Chivambo e de Mariana 

Timba.
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 FRANCISCA ANA 
BABITINE CHAÚQUE, viúva, que 

ocupa simultaneamente a posição 

de meeira e seus filhos: EDYMILSON 
DOMINGOS CHIVAMBO,
DOMINGOS PAULO CHIVAMBO 
JÚNIOR, solteiros, maiores, e 

EURICO EMMANUEL CHIVAMBO, 
solteiro, menor, 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 30 de Maio de 2022

O Notário
(Ilegível)

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ADENDA AO ANÚNCIO DO DIA 5/5/2022

Concurso Público N.º 39A002552/CP/081/2022
Obras de Reabilitação da Mini-hídrica de Sembezeia, 
no Distrito de Sussundenga, na Província de Manica

1. O FUNAE, FP convida empresas elegíveis a apresentarem propostas seladas (devendo ser 1 original
acompanhada de 2 cópias) para executar obras de reabilitação da mini-hídrica de Sembezeia, no Distrito de
Sussundenga, na Província de Manica.

2. O concurso será conduzido com base nos procedimentos do Regulamento de Contratação de Empreitada de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e de Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016,
de 8 de Março.

3. Os requisitos para os concorrentes interessados são os seguintes: estar legalmente constituído nos termos
da legislação em vigor, possuir Alvará igual ou superior a 3ª Classe, Categoria V (Subcategoria 4ª), experiência
na execução de trabalhos similares (pelo menos 3 anos), disponibilidade e habilidade apropriadas da equipa de
trabalho e capacidade financeira.

4. Os Documentos do Concurso poderá ser adquirido nos endereços abaixo indicados mediante o depósito do
respectivo valor não reembolsável de 1.000,00MT, na conta nº 51514858 (Millennium Bim).

5. As propostas deverão ser entregues na Delegação do FUNAE, FP na Província de Manica, no endereço abaixo
indicado até às 10.00 horas do dia 28 de Junho de 2022. Não será permitida a apresentação de propostas por
via electrónica, as propostas entregues para além da data e hora-limite serão rejeitadas e as propostas entregues 
na sede ou em outras Delegações do FUNAE, FP não serão consideradas.

6. As propostas serão abertas pelas 10.15 horas na Delegação do FUNAE, FP, na Província de Manica, no
endereço abaixo.

7. As propostas deverão vir acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 10.000,00MT.

8. É obrigatório a visita ao local da obra e a mesma será realizada nos dias 12 de Maio de 2022 e 9 de Junho de 
2022, os concorrentes interessados poderão participar numa das datas. O encontro para visita será na Delegação 
do FUNAE, FP na Província de Manica, pelas 8.00 horas, nas duas datas atrás referidas. Os concorrentes deverão 
possuir meios próprios para a deslocaçao até ao local da obra.

9. O anúncio de posicionamento será realizado pelas 14.00 horas do dia 30 de Junho de 2022, na Delegação do
FUNAE, FP na Província de Manica, no endereço abaixo

10. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações junto do FUNAE, FP e consultar os Documentos
do Concurso no endereço abaixo indicado, das 7.30 às 15.30 horas, horas locais.

FUNAE, FP - SEDE
Rua da Imprensa, n.º 256, 6º Andar, Portas 607-618, 

CP 2289, (Prédio 33 andares), Fax: 21 309228
Telefones: 21 304717/20 / Celular. 82/84 3216550 

Cidade de Maputo

FUNAE, FP – Delegação de Manica
Rua 20 de Setembro, nº 498

Telefone: 25122117/86191700/849177270
Cidade de Chimoio
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Serviços de Consultoria N.º 39A002552/SC/028/2022
Estudo de Viabilidade para Construção da Central Mini-hídrica de N΄timbe em Niassa

1. O FUNAE convida a todas empresas interessadas e elegíveis a manifestarem o seu interesse para
prestação de serviços de Estudo de viabilidade para construção da central mini-hídrica de N΄timbe
em Niassa.

2. As empresas interessadas deverão fornecer informação indicando a sua capacidade e qualificações
para prestar os serviços: experiência geral em trabalhos de consultoria, descrição de trabalhos
realizados com características similares, disponibilidade de capacidade adequada entre o seu
pessoal para a execução dos trabalhos descritos, alvarás/licenças, cartas abonatórias 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 n.º 5/2016, de 8 de Março.

4. As manifestações de interesse serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:
• Experiência geral do consultor;

• Experiência na execução de trabalhos similares;

• Cartas abonatórias de trabalhos feitos – mínimo de quatro;

• Capacidade técnica do seu pessoal para execução do trabalho proposto;

• Metodologia de execução dos serviços.

5. As Manifestações de Interesse deverão ser redigidas na Língua Portuguesa, devendo conter um
(1) original e duas (2) cópias a serem entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia
17 de Junho de 2022.

6. Os envelopes contendo as Manifestações de Interesse deverão indicar claramente “Estudo de
viabilidade para construção da central mini-hídrica de N΄timbe em Niassa”.

7. Os candidatos poderão obter informação adicional no endereço abaixo:
• FUNAE – Fundo de Energia

• Rua da Imprensa, n.º 256, 6º andar, Portas 607 – 618 (Prédio 33 andares)

• Telefones: +258 21 304717/20; Fax: +258 21 309228; Celular: 82 ou 84 3216550

• Maputo – Moçambique

Maputo, aos 31 de Maio de 2022

Energia para Moçambique

Energia para Moçambique Energia para Moçambique

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Serviços de Consultoria N.º 39A002552/SC/036/2022

Fiscalização de Empreitada de Obras para Reabilitação de 
Postos de Abastecimento de Combustíveis de Palma, Muidumbe, 

Quissanga e Awasse na Província de Cabo Delgado

1. O FUNAE convida a todas empresas interessadas e elegíveis a manifestarem o seu interesse para prestação
de serviços de Fiscalização de Empreitada de Obras para Reabilitação de Postos de Abastecimento de
Combustíveis de Palma, Muidumbe, Quissanga e Awasse na Província de Cabo Delgado.

2. As empresas interessadas deverão fornecer informação indicando a sua capacidade e qualificações para
prestar os serviços: experiência geral em trabalhos de consultoria, descrição de trabalhos realizados com
características similares, disponibilidade de capacidade adequada entre o seu pessoal para a execução dos
trabalhos descritos, alvarás/licenças, cartas abonatórias 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 n.º
5/2016, de 8 de Março.

4. As manifestações de interesse serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:
• Experiência geral do consultor;

• Experiência na execução de trabalhos similares;

• Cartas abonatórias de trabalhos feitos – mínimo de quatro;

• Capacidade técnica do seu pessoal para execução do trabalho proposto;

• Metodologia de execução dos serviços.

5. As Manifestações de Interesse deverão ser redigidas na Língua Portuguesa, devendo conter um (1) original
e duas (2) cópias a serem entregues no endereço abaixo até às 11.00 horas do dia 17 de Junho de 2022.

6. Os envelopes contendo as Manifestações de Interesse deverão indicar claramente “Fiscalização de

Empreitada de Obras para Reabilitação de Postos de Abastecimento de Combustíveis de Palma,

Muidumbe, Quissanga e Awasse na Província de Cabo Delgado”.

7. Os candidatos podeão obter informação adicional no endereço abaixo:
• FUNAE – Fundo de Energia

• Rua da Imprensa, n.º 256, 6º andar, Portas 607 – 618 (Prédio 33 andares)

• Telefones: +258 21 304717/20; Fax: +258 21 309228; Celular: 82 ou 84 3216550

• Maputo – Moçambique

Maputo, aos 31 de Maio de 2022

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Serviços de Consultoria N.º 39A002552/SC/029/2022

Estudo de Viabilidade para Construção da Central Mini-hídrica de Micuinha 

no Distrito de Majune, na Província do Niassa

1. O FUNAE convida a todas empresas interessadas e elegíveis a manifestarem o seu interesse
para prestação de serviços de Estudo de viabilidade para construção da central Mini-hídrica de
Micuinha, no Distrito de Majune, na Província do Niassa.

2. As empresas interessadas deverão fornecer informação indicando a sua capacidade e qualificações
para prestar os serviços: experiência geral em trabalhos de consultoria, descrição de trabalhos
realizados com características similares, disponibilidade de capacidade adequada entre o seu
pessoal para a execução dos trabalhos descritos, alvarás/licenças, cartas abonatórias 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 n.º 5/2016, de 8 de Março.

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

• Experiência geral do consultor;

• Experiência na execução de trabalhos similares;

• Cartas abonatórias de trabalhos feitos – mínimo de quatro;

• Capacidade técnica do seu pessoal para execução do trabalho proposto;

• Metodologia de execução dos serviços.

5. As Manifestações de Interesse deverão ser redigidas na Língua Portuguesa, devendo conter um
(1) original e duas (2) cópias a serem entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia
17 de Junho de 2022.

6. Os envelopes contendo as Manifestações de Interesse deverão indicar claramente “Estudo de
viabilidade para construção da central Mini-hídrica de Micuinha no Distrito de Majune na
Província de Niassa”.

7. Os candidatos poderão obter informação adicional no endereço abaixo:
• FUNAE – Fundo de Energia

• Rua da Imprensa, n.º 256, 6º andar, Portas 607 – 618 (Prédio 33 andares)

• Telefones: +258 21 304717/20; Fax: +258 21 309228; Celular. 82 ou 84 3216550

• Maputo – Moçambique

Maputo, aos 31 de Maio de 2022

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE 17Quarta-feira, 1 de Junho de 2022

República de Moçambique
Tribunal Judicial da Província de Tete

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Concurso
Arrendamento de Residência

1. O Tribunal Judicial da Província de Tete convida a todos interessados que reúnam
requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o arrendamento 
de (3) três residências localizadas:

2. Uma residência no Distrito de Changara e duas na Cidade de Tete.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações no Tribunal Judicial
da Província de Tete, sito na Avenida Kenneth Kaunda, Caixa Postal n.º 2, Telefone
25223183, Cidade de Tete.

4. As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos:

a) Título de propriedade do imóvel;

b) Fotocópia autenticada de identificação, tratando-se de pessoas singulares;

c) Escritura pública ou documento equivalente em originais ou cópias autenticadas,
tratando-se de pessoas colectivas;

d) Declaração reconhecida pelo Cartório Notarial de que não se encontra em
nenhuma das situações de impedimento de contratar com Estado (para pessoas
singular e colectivas);

e) Documento comprovativo da situação fiscal regularizada (pessoas singulares ou
colectiva;

f) As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no n.º 2 até dia 28 de
Fevereiro do ano em curso pelas 9.00 horas;

A Contratação será regida pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras  
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Autoridade Competente
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação e
Cancelamento de Concurso 

De acordo com a alínea c), número 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprova do pelo Decreto n.º 
5/2016, de 8 de Março, comunica-se os actos de adjudicação dos concorrentes e cancelamento de 
concursos indicados no quadro abaixo:

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MAPUTO

Concursos de Pequena Dimensão
/02k000441/UGEA/ICS-DPM/2022 

1. A Delegação Provincial do Instituto de Comunicação Social de Maputo convida  pessoas singulares, 
micro, pequenas e médias empresas interessadas e que reúnam requisitos de qualificação e
inscritos no Cadastro Único e que estes estejam devidamente reconhecidos, a apresentarem
propostas em cartas fechadas para o seguinte:

N.º do Concurso Objecto do Concurso Madalidae Garantia 
Provisória

Data e Hora-final 
da Entrega de 

Prppostas

Data e Hora de 
Abertura

02k000441/01/
UGEA/ICS-
DPM/2022

Manutenção e 
reparação da torre

Pequena 
Dimensão

Não Exigida
16/6/2022
8.45 horas

16/6/2022
9.00 horas

02k000441/02/
UGEA/ICS-
DPM/2022

Manutenção e 
reparação de viaturas 

da instituição

Pequena 
Dimensão

Não Exigida
16/6/2022
9.30 horas

16/6/2022
9.50 horas

02k000441/03/
UGEA/ICS-
DPM/2022

Fornecimento 
de combustível e 

lubrificantes

Pequena 
Dimensão

Não Exigida
16/6/2022
9.50 horas

16/6/2022
10.10 horas

Os concorrentes interessados deverão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso 
ou adquirí-los nas instalações da Delegação do Instituto de Comunicações de Maputo, sitas na Av. 
Doutor Nkutthumula, n.º 151/UGEA/ICS-DPM/2022 – Cidade da Matola, Telf: +258 21720921 ou 
Cell: 840752063, pela importância não reembolsável de 200,00MT, para cada caderno de Encargo, 
a ser depositada na conta nº: 20077837 BIM, devendo o talão de depósito, ser apresentado no 
âmbito do levantamento dos documentos do concurso.

Prazo de validade da propostas é de 15 dias, a contar a partir da data-final da sua entrega.

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

Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 
de Março.

Matola, aos 26 de Maio de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE TETE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

Anúncio de Adjudicação 
De acordo com o número 3 do artigo 96 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, 
de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

Número do 
Concurso Modalidade Objecto de Concurso Concorrente

Vencedor

Valor da 
adjudicação 

incluindo IVA 
(MT)

015/UGEA-
TJPT/2022

Ajuste 
Directo

Prestação de serviços de limpeza 
geral nos sectores, gabinetes dos 
Tribunais da Província e Cidade, 
produtos de Psina (ácido e cloro) 
jardinagem na residência proto-

colar

GB SERVICES, EI 2000,000.00

016UGEA-
TJPT/2022

Ajuste 
Directo

Aluguer de viatura protocolar VALMAX 40,000.00

017/UGEA-
TJPT/2022

Ajuste 
Directo

Fornecimento de dístico, livros, 
impressão e cópias de fichas para 

avaliação dos funcionários do 
Tribunal Judicial da Província de 

Tete

PROIMAGEM 400,000.00

018/UGEA
TJPT/2022

Ajuste 
Directo

Fornecimento de 4 car-
tões de tarifas especial de 
portagem para viaturas do                                                                                                                                               

 Tribunal  Judicial da Província de 
Tete

ESTRADAS DO 
ZAMBEZE, SÁ

14,000.00

019/UGEA
TJPT/2022

Ajuste 
Directo

Fornecimento de buffet, almoço e 
Jantar para recepção da comitiva 
do Tribunal Supremo

MARIOS 
RESTAURANTE E 

BAR, EI
300,000.00

Tete, Maio de 2022

Autoridade Competente

Palácio de Justiça, Av. Kenneth Kaunda , Caixa Postal. nº2, Telefax 25223183,Email: Judicialtribunaltete@gmail.com

Maputo, Maio de 2022

(Ilegível)

234

234

371

4759

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que 
nos termos do artigo 27 do Regulamento da 
Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto 
nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm édi-
tos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda 
publicação no Jornal “Notícias”, chamando a 
quem se julgue com direito a opor-se que seja 
atribuída a Licença de Prospecção e Pesqui-
sa número 10999L para Metais Básicos, Me-
tais Preciosos, Minerais Industriais, Terras 
Raras, Urânio e Minerais Associados, no dis-
trito de Mopeia, na província da Zambézia, a 
favor da requerente Sofala Mining and Explo-
ration VI, Lda, com as seguintes coordenadas 
geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -17   37   0,00 35   54  30,00
2 -17   37   0,00 36   00   0,00
3 -17   48   0,00 36   00   0,00
4 -17   48   0,00 35   54  30,00

Maputo, aos nove de Maio de dois mil e vinte 
e dois

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
4727

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO

DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO E DE CANCELAMENTO

Em cumprimento com o instituído no n° 2 do artigo 64 do Decreto n.º 5/16, de 8 de Março, comunica-se que, os objectos dos concursos abaixo indicados, foram 
adjudicados, desclassificados e cancelados de acordo com o seguinte quadro:

Ord. N° de Concurso/Processo Objecto Valor /com IVA (MT) Adjudicatário 

01 58A000741/CL/37/2021
Fornecimento de Acessórios para Candeeiros Cialíticos 

Tipo Leed 740/730-Heat dos Blocos Operatórios
 Concurso Cancelado

02 58A000741/CP/27/2021 Aquisição de Consumíveis (Reagentes) para Anatomia Patológica de HCM Lote II: 4.961.838,96 THL, LDA

03 58A000741/CL/14/2022 Aquisição de Reagentes Assay Cup e tubos de Coagulação para LAC do HCM 1.569.040,20 THL, LDA

04 58A000741/PD/03/2022 Aquisição de Vacinas de Hepatite “B” para LAC do HCM 82.450,00 MM ENDOCARE, LDA

05 58A000741/AD/28/2022 Aquisição de Papel A4 para Departamento de Aprovisionamento de HCM 514.215,00 ACADÉMICA, LDA

06 58A000741/CC/12/2022 Fornecimento de Toner HP 12A e MX-237FT para Departamento de Aprovisionamento

Lote I: 103.545,00 
LIVRARIA PAPELARIA 

ACADÉMICA
Lote II: 208.494,00

Maputo, aos 31 de Maio de 2022

Endereço: Hospital Central de Maputo
Direcção Administrativa

(Ilegível)
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Av. Agostinho Neto, n.º 1164 - Bloco Central - 3º andar - Telefax: 21 357900
Maputo – Moçambique
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
GABINETE DE DESENVOLVIMENTO DO COMPACTO – II 

CONCURSO N.° …/GDC-II/MEF/2022

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Contratação de um Técnico Superior de Tecnologias Informação e Comunicação

O Gabinete de Desenvolvimento do Compacto – II, criado pelo Decreto n.° 27/2020, de 8 de 
Maio, tutelado pelo Ministro que superintende as áreas da Economia e Finanças, tem como 
atribuições garantir o desenvolvimento do Programa Millennium Challenge Compacto-II, 
realizar estudos e análise, preparar e disseminar informação de carácter público, entre outras 
actividades.

No âmbito das suas atribuições, o GDC-II pretende recrutar  um(a) Técnico Superior 
de Tecnologia Informação e Comunicação organizado(a), dinâmico(a) e devidamente 
capacitado(a).

1. O Técnico Superior de Tecnologia Informação e Comunicação deve, fundamentalmente, 
ser capaz de:

a) Capaz de garantir o funcionamento de sistemas e equipamentos;

b) Melhoria contínua do desempenho e qualidade dos serviços ao utilizador;

c) Planear e organizar a sua área de responsabilidade.

2. Os(as) candidatos(as) para esta posição devem responder aos seguintes requisitos:

a) Grau de Licenciatura em Informática, Engenharia Informática, Tecnologias de Informação 
e Comunicação, Electrónica, Ciência da Computação ou qualquer área relacionada;

b) Cinco (5) anos de experiência na área, particularmente em Tecnologias de Informação e
Comunicação ou em área relacionada;

c) Experiência anterior anterior de trabalho para/numa agência governamental ou parceiro 
de desenvolvimento Internacional e/ou experiência de trabalho a nível nacional;

d) Domínio das línguas inglesa e portuguesa, fala e escrita é fundamental;

3. A admissão ao concurso é solicitada ao Coordenador Nacional do GDC-II, por meio de
um requerimento acompanhado dos seguintes documentos obrigatórios:

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade autenticada;

b) Fotocópia do Certificado de habilitações literárias autenticada;

c) Curriculum Vitae, indicando duas referências.

4. Submissão de candidaturas:

Os interessados deverão submeter as suas candidaturas, indicando a posição para a qual está 
concorrendo, no prazo de quinze (15) dias, contados a partir da data da última publicação deste 
anúncio no Jornal, através do seguinte endereço electrónico: recrutamento.gdc2@gmail.com 

Qualquer esclarecimento adicional, contacte o GDC-II na Av. Ahmed Sekou Touré, n.° 21, 4° 
Andar, falar com o Sr. Filipe de Carvalho.

Os Termos de Referência poderão ser solicitados no endereço electrónico acima indicado.

Só os (as) candidatos (as) que responderem devidamente aos requisitos serão convidados 
para uma entrevista. 

4740

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
GABINETE DE DESENVOLVIMENTO DO COMPACTO – II 

CONCURSO N.° …/GDC-II/MEF/2022

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Contratação de um (1) Especialista em Desenvolvimento do Sector Privado

O Gabinete de Desenvolvimento do Compacto – II, criado pelo Decreto n.° 27/2020, de 8 de Maio, 
tutelado pelo Ministro que superintende as Áreas da Economia e Finanças, tem como atribuições 
garantir o desenvolvimento do Programa Millennium Challenge Compacto-II, realizar estudos e análise, 
preparar e disseminar informação de carácter público, entre outras. No âmbito das suas atribuições, o 
GDC-II pretende recrutar um(a) Especialista em Desenvolvimento do Sector Privado.

O(A) Especialista a ser contratado deve ser capaz de:

• Contribuir para o desenvolvimento planos para consultas públicas e engajamento de partes interes-
sadas, liderar a organização, gestão e implementação das oportunidades para empresas e investido-
res privados durante o processo de desenvolvimento do compacto e de desenho de projectos;

• Contribuir para a identificação e desenvolvimento de propostas de projectos, trabalhando em es-
treita colaboração com outros membros da Equipa de Desenvolvimento do Compacto para garantir
que sejam levadas em consideração as oportunidades para aliviar/eliminar os constrangimentos ao
investimento privado e expandir as actividades comerciais privadas;

Os (As) candidatos(as) para esta posição devem responder aos seguintes requisitos:

• Mestrado em Economia, Negócios, Finanças, Direito ou outra área relacionada com desenvolvimento
de negócios (e/ou investigação e/ou experiência equivalente no sector privado) em Moçambique e/
ou região, Doutoramento é uma mais valia;

• Sete (7) anos ou mais de experiência profissional anterior em operação comercial do sector privado,
instituição bancária/financeira, agência de promoção ou investimentos, organização internacional
de doadores e/ou instituições similares;

• Experiência em balancear capital privado em e/ou torno de investimentos públicos (por exemplo,
através de parcerias público-privadas, facilidades de crédito, reforma regulatória e institucional) é
uma vantagem.

A admissão ao concurso é solicitada ao Coordenador Nacional do GDC-II, por meio de um 
requerimento acompanhado dos seguintes documentos obrigatórios:
a) Fotocópia do Bilhete de Identidade autenticada;
b) Fotocópia do Certificado de habilitações literárias autenticada;
c) Curriculum Vitae, indicando duas referências.

Submissão de candidaturas:

Os interessados devem submeter as suas candidaturas, indicando a posição para a qual está concorrendo, 
no prazo de quinze (15) dias, contados a partir da data da última publicação deste anúncio no Jornal, 
através do seguinte endereço electrónico: recrutamento.gdc2@gmail.com 

Qualquer esclarecimento adicional, contacte o GDC-II na Av. Ahmed Sekou Touré, n.° 21, 4° Andar, falar 
com o Sr. Filipe de Carvalho.

Os Termos de Referência poderão ser solicitados no endereço electrónico acima indicado.

Só os (as) candidatos (as) que responderem devidamente aos requisitos serão convidados para 
uma entrevista.  

4740

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

+258 84 7625486 

Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
____

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO
Resultados do  Concurso de Ingresso

ANÚNCIO 
Nos termos do artigo 1 do Decreto nº 30/2018, de 22 de Maio, que aprova o Regulamento do 
Subsistema de Carreiras e Remuneração, conjugado com o artigo 16 do Diploma Ministerial 
nº 61/2000, de 5 de Julho, que aprova o Regulamento de Concursos nas Carreiras de Regime 
Geral e Especial da Área Comum do Aparelho do Estado, através deste meio torna-se público 
as listas dos resultados das provas escritas e entrevistas do Concurso de Ingresso, 
aberto pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MINEC).

Os candidatos poderão consultar as informações do processo das fases seguintes no Ministério 
dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, e na sua página web: www.minec.gov.mz, nas 
seguintes categorias:

i. Categoria de Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1;

ii. Categoria de Técnico Superior N1 (Juristas);

iii. Categoria de Técnico (Secretariado);

iv. Categoria de Assistente Técnico (Fotógrafo); e

v. Categoria de Auxiliar.

(Ilegível) 

Maputo, aos 17 de Maio de 2022
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 UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos

1. A Escola Superior de Jornalismo convida empresas interessadas a apresentarem propostas,
fechadas, para fornecimento de bens e serviços, de acordo com a tabela seguinte:

Nº de 
Concurso

Modalidade 
do 

Concurso

Objecto do
Concurso

Data de entrega 
das propostas 

Data de 
abertura das 

propostas

Cadastro 
Único

Garantia 
Provisória

01/DAQ/
ESJ/22

Limitado
Fornecimento de 

serviços de catering
21/6/2022

às 9.00 horas
21/6/2022

às 9.15 horas
Requerido

Não 
requerida

02/DAQ/
ESJ/22

Limitado

Fornecimento de 
material de escritório 

e consumíveis de 
informática 

21/6/2022 
às 9.30 horas

21/6/2022
às 9.45 horas

Requerido 
Não 

requerido

03/DAQ/
ESJ/22

Limitado
Fornecimento 

de equipamento 
informático

21/6/2022
às 10.00 horas

21/6/2022
às 10.15 horas

Requerido
Não 

requerido

04/DAQ/
ESJ/22

Limitado
Fornecimento de 
passagens aéreas

21/6/2022 
às 10.30 horas

21/6/2022
às 9.45 horas

Requerido
Não 

requerido

05/DAQ/
ESJ/22

Limitado
Oficina para reparação, 

manutenção e 
fornecimento de pneus 

21/6/2022
às 11.00 horas

21/6/2022
às 11.15 horas

Requerido
Não 

requerido

06/DAQ/
ESJ/22

Limitado
Fornecimento de 

géneros alimentícios e 
material de limpeza

21/6/2022
às 11.30 horas

21/6/2022
às 11.45 horas

Requerido
Não 

requerido

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os documentos
do Concurso na Secretaria da DAQ/ESJ, sita na Avenida de Moçambique, Estádio Nacional do
Zimpeto, bloco C, Tef:+25820033051, Cidade de Maputo, ou, querendo, poderão levantá-los
mediante o pagamento da importância não reembolsável de 1,000.00MT, a depositar na conta
n° 159436379 Millennium Bim, no horário das 8.00 às 15.00 horas.

3. As propostas deverão ser entregues na Secretaria da DAQ/ESJ, no endereço constante no n° 2, na
hora e data acima indicados, e serão abertas em sessão pública na presença dos concorrentes
que desejarem participar.

4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de
8 de Março.

 Maputo, aos 31 de Maio de 2022

Departamento de Aquisições
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

GOVERNO DO DISTRITO DE MEMBA

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO N.º 002/04D90041/2022

EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS

O Governo do Distrito de Memba está a beneficiar de financiamento da União Europeia, através do 
Projecto MERCIM – Melhorando a Resiliência Climática em Moçambique, para execução de obras de 
construção Civil e outras intervenções de adaptação e mitigação aos efeitos das mudanças climáticas.
Neste âmbito, o Governo do Distrito convida empresas elegíveis com alvará indicado o quadro abaixo, 
inscritas no Cadastro Único de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, a apresentarem propostas fechadas (Técnicas e Financeiras) em número de dois exemplares 
(1 Original e 1 cópia) para execução das seguintes obras:

Objecto
Data e hora 

entrega propostas

Data e hora 
abertura 

propostas

Classe 
mínima do 

Alvará

Valor da 
Garantia 

Provisória

Construção do Centro de Saúde 
Rural Tipo II na sede do Posto 

Administrativo de Lúrio, Distrito 
de Memba, Província de Nampula

21º dia, a contar da 
data de publicação 

no Jornal, 
às 11.00 horas

21º dia, a contar da 
data de publicação 

no Jornal, 
às 11.30 horas

4ª 183.000,00MT

Sistema de captação e 
armazenamento de águas pluviais 
na Comunidade de Mulaue, Posto 
Administrativo de Memba-sede, 
Distrito de Memba, Província de 

Nampula

21º dia, a contar da 
data de publicação 

no Jornal, 
às 11.00 horas

21º dia, a contar da 
data de publicação 

no Jornal, 
às 12.30 horas

3ª N/A

As propostas deverão ser dirigidas à UGEA – SDPI de Memba e entregues na Secretaria do Serviço 
Distrital de Planeamento e Infra-estruturas, Rua Principal, em frente ao edifício do Governo do 
Distrito, no horário normal de expediente, até 15 minutos antes da hora marcada para a sessão de 
abertura das propostas.
Caso o dia-limite para entrega das propostas coincida com um final de semana ou feriado, o prazo 
passará para o dia útil imediatamente a seguir.
Visita aos locais definidos para execução das obras é Obrigatória, devendo para tal, o concorrente 
dirigir-se ao SDPI – Memba para poder ser credenciado. 
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso 
ou adquirí– los no endereço referenciado no parágrafo anterior, das 7.30 às 15.00 horas ao preço de 
2.500,00MT (dois mil e quinhentos meticais) não reembolsável. 

O período de validade das propostas será 90 dias após abertura das mesmas.

Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de 
Março.

Memba, aos 26 de Maio de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
239
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUSIÇÕES 

Anúncio de Concursos 
1. O Instituto Nacional de Saúde (INS) convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras

interessadas a apresentarem propostas fechadas, para os seguintes concursos:

Nº do
Concurso

Objecto
Data e hora para 

entrega das 
propostas

Data e hora 
para abertura 
das propostas

Garantia 
provisória

(em meticais)

58A0003051/Concurso 
Público N.º 21/Fundos 

Externos (RMNCH-N)/2022.

Contração de serviços de 
aluguer de viaturas para 
províncias de Maputo e 

Nampula

22/6/2022
10.00 horas

22/6/2022
10.15 horas

40.000,00MT

58A0003051/Concurso 
Limitado N.º 27      /

Sinopharm/UGEA/2022 

Para aquisição de material 
de laboratório para CISPOC    

13/6/2022
10.00 horas

13/6/2022
10.15 horas

Não Aplicável

58A0003051/Concurso 
Limitado N.º 18/BICMINS-

Fase III/2022

Aquisição de consumíveis de 
laboratório 

20/6/2022
10.00 horas

20/6/2022
10.15 horas

Não Aplicável

58A0003051/Concurso 
Público N.º 22/COAG 

NPHI/2022 
Aquisição de reagentes

22/6/2022
11.30 horas

22/6/2022
11.45 horas

Não Aplicável

58A0003051/Concurso 
Público N.º 23/OE e Fundos 

Externos/2022

Prestação de serviços de 
pacote de conferência e 

fornecimento de catering nas 
províncias 

23/6/2022
14.00 horas

23/6/2022
14.15 horas

Não Aplicável

58A0003051/Concurso 
Limitado N.º 29/COAG/2022

Aquisição de equipamento 
informático

15/6/2022
10.00 horas

15/6/2022
10.15 horas

Não Aplicável

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os Documentos dos Concursos 
ou levantá-los no endereço indicado no número 3 deste anúncio, pela importância não reembolsável de
1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser feito em depósito directo no Banco de Moçambique 
(conta: PROJECTOS DE PESQUISA DE VACINAS PRE Nº 004403513002).

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, na data e hora estabelecidas neste anúncio e
serão abertas em sessão pública, na mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem com-
parecer.

Instituto Nacional de Saúde
Estrada Nacional n°1, Parcela 3943, Distrito de Marracuene

4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de
Março.

Maputo Província, Maio de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

DELEGAÇÃO DE MOCUBA

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

Referência do 
Concurso Objecto do Concurso Nome do Concorrente

Valor da 
adjudicação 

incluindo IVA

FIPAG-DM/
AD/03/2022

Prestação de serviços de 
aluguer de gerador para uso na 
estação de captação e camião 
cisterna para distribuição de 

água

MARVELOUS 
CONSTRUÇÕES – EI 98.000,00

FIPAG-DM/
AD/04/2022

Fornecimento de quadro 
eléctrico, contactores e 

disjuntores
FERRO PLAST 106.120,00

FIPAG-DM/
CC/03/2022

Fornecimento de toner e 
tinteiros SÉTIMO TECHNOLOGY 348.700,00

FIPAG-DM/
CC/04/2022

Fornecimento de uma 
impressora MIA TRADING 325.000,00

FIPAG-DM/
CC/05/2022 Fornecimento de uniforme KRK INVESTIMENTOS – 

EI 110.000.00

FIPAG-DM/
CC/06/2022

Fornecimento de tubagem 
acessórios

JCOMO FERRAGENS – SU, 
LDA 337.942,40

FIPAG-DM/
CC/07/2022

Fornecimento de refeições e 
bebidas não alcoólicas XILUVA SERVICES – EI 308.980,00

Mocuba, Maio de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível) 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO DE 
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL AO SERVIÇO DAS 

ELEIÇÕES PARA O SECRETARIADO DA CNE

1. De acordo com o Despacho exarado por Sua Excelência o Presidente 
da CNE, datado de  24 de Maio de 2022, está aberto o concurso
de contratação de pessoal, por tempo determinado, ao serviço
de eleições para o Secretariado da CNE, por um período de 1 ano
(12 meses) renovavel tacitamente por igual período, uma única
vez, no qual poderão submeter as candidaturas, pelo prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data da publicação do presente aviso,
cidadãos nacionais com habilitações mínimas exigidas e com
idade não inferior a 18 anos, para as vagas abaixo:

è	2 (Dois) Técnicos Superiores (Juristas);

è	1 (Um) Técnico Profissional de Tecnologia de Informação e
Comunicação – TIC (Informático);

è	1 (Um) Técnico Profissional de Comunicação e Informação
(Jornalista);

è	3 (Três) Técnicos Profissionais (01 Oficial de Protocolo, 01
Contabilista e 01 Técnico em Administração pública);

è	2 (Dois) Técnicos;

è	5 (Cinco) Motoristas Profissionais (Auxiliares Administrativos;
è	2 (Dois) Estafetas/serventes (Auxiliares).

2. O pedido de admissão ao concurso de contratação é dirigido à
Sua Excelência o Presidente da CNE, por meio de requerimento
com assinatura reconhecida, acompanhado de curriculum vitae
actualizado e instruído com os seguintes documentos:

a) Certidão do registo de Nascimento ou Fotocópia do Bilhete de
Identidade;

b) Certificado de Habilitações Literárias;
c) Certidão de Registo Criminal;

d) Certidão de aptidão física e mental para o exercício de actividade;
e) Duas fotografias tipo-passe;
f) Comprovativo de inscrição ou cumprimento do serviço militar;

g) Declaração do candidato, sob compromisso de honra,
comprovativa de não ter sido expulso do aparelho de Estado.

3. Na fase de admissão ao concurso de contratação é dispensada
a entrega dos documentos mencionados nas alíneas c), d), e) e
f) devendo os candidatos declarar no requerimento, em alíneas
separadas e sob compromisso de honra, a situação em que se
encontram, relativamente a cada um daqueles requisitos.

4. Os candidatos poderão também declarar no requerimento
quaisquer circunstâncias que considerem susceptíveis de influir
na aplicação do seu mérito ou constituir motivo de preferência
legal.

5. O requerimento pedindo admissão ao concurso deverá dar entrada
na Secretaria da Comissão Nacional de Eleições, sito no Bairro da
Malhangalene, Rua Príncipe Godido, n.º 91, até às 15.30 horas do
dia 30 de Junho de 2022.

6. A contratação não confere a qualidade de funcionário público.

Maputo, aos 27 de Maio de 2022
O Chefe do DAF 

Henriques Bambo
(Técnico Superior N1)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
DIRECÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO PECUÁRIO

AVISO
Na sequência da eclosão de Febre Aftosa no Zimbabwé, na província de Mashonaland Central, 
distrito de Mbire ao longo da fronteira com Moçambique, notificado no dia 27 de Maio de 2022, 
através de um comunicado emitido pela Autoridade Veterinária do Zimbabwé e com vista a 
proteger o país de doenças, a Direcção Nacional de Desenvolvimento Pecuário,  ao abrigo  do 
disposto na alinea b) do artigo 3, artigo 7 conjugado com o  disposto no artigo 22 do Regulamento 
de Sanidade Animal aprovado pelo Decreto n° 26/2009, de 17 de Agosto, determina:  

1. Proibição de importação de:
1.1   Bovinos, caprinos, ovinos, suínos e biungulados selvagens do Zimbabwe para a República

de Moçambique;

1.2   Forragens destinadas a alimentação de bovinos, suínos, caprinos, ovinos e de biungulados 
selvagens provenientes do Zimbabwe;

1.3  Carnes e subprodutos de bovinos, suínos, caprinos, ovinos e de biungulados selvagens 
provenientes do Zimbabwe para a República de Moçambique, excepto:

a. productos lácteos pasteurizados (leite, queijos, yogurtes, natas)

b. carnes processsadas por calor (enlatados, enchidos);

c. troféus

d. substância farmacêuticas.

2. Outras Medidas de Prevenção e Controlo

2.1  Intensificação das medidas de fiscalização do movimento de animais, produtos, subprodutos
e forragens ao longo das principais fronteiras e/ou outros pontos de entradas e Rodovias do 
País;

2.2  Obrigatoriedade da inspecção visual (com exame da cavidade bucal e dos cascos, de todos 
os bovinos, caprinos, ovinos e suínos) com periodicidade mensal, nos distritos fronteiriços 
com  Zimbabwe.

As medidas anunciadas neste comunicado entram imediatamente em vigor, podendo 
serem revistas em função da evolução da situação sanitária.

Maputo, aos 30 de Maio de 2022

O Director Nacional

(Ilegível)

Rua Príncipe Godido n.º 91 – Telefone 21 415669 – Fax 21 415665 Maputo
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Notificação de Adjudicação 
Concurso N.º 58A000741/CP/28/2021

Aquisição Consumíveis para Unidade de Hemodiálise do HCM
Nos termos do artigo 35 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, 
de 8 de Março, notifica-se à V. Excia a adjudicação do concurso acima de acordo com o seguinte:

Grupo I
 Lote 1 - SEPARACTION SCIENTIFIC, LDA no valor de 19,667,234.82MT (dezanove milhões, 
seiscentos e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e quatro meticais e oitenta e dois 
centavos) com IVA incluso;

 Lote 2 - SEPARACTION SCIENTIFIC, LDA no valor de 5,245,706.41MT (cinco milhões, 
duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e seis meticais e quarenta e um centavos) 
com IVA incluso;

 Lote 3 - ÁCIDO HD - BIHOMEQ no valor de 7.608.000,00MT (sete milhões, seiscentos e oito 
mil meticais) com IVA incluso;

-Bicarbonato e Ácido Cítrico - SEPARACTION SCIENTIFIC, LDA no valor de
5,294,670.79MT (cinco milhões, duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e setenta 
meticais e setenta e nove centavos) com IVA incluso.

Grupo II
Lote 1 -  KAMBENY COMERCIAL, LDA no valor de 6,365,599.43MT (seis milhões, trezentos 
e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e nove meticais e quarenta e três centavos) 
com IVA incluso.

Lote 2 - SEPARACTION SCIENTIFIC, LDA no valor de 2,443,499.39MT (dois milhões, 
quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e nove meticais e trinta e 
nove centavos) com IVA incluso.

 Lote 3- (Com excepção do Hipoclorito de Sódio) SEPARACTION SCIENTIFIC, LDA no valor 
de 6,518,586.82MT (seis milhões, quinhentos e dezoito mil, quinhentos e oitenta e seis 
meticais e oitenta e dois centavos) com IVA incluso.

 De acordo com o nº 2 do artigo 275 do regulamento, fica aberto o prazo de cinco (5) dias para 
a apresentação de reclamação, a contar da data de recepção desta notificação.
Cordiais saudações.

A Directora Administrativa do HCM
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Na Execução Ordinária nº 118/2014-I, em que o exequente 
BANCO MERCANTIL E DE INVESTIMENTOS, (BMI), move con-
tra a executada WORLD CONSTRUCTION, LIMITADA, foi orde-
nada a venda por meio de propostas em carta fechada, em se-
gunda praça, por metade do valor, do seguinte imóvel:

Verba Única
Fracção autónoma, designada pela letra 162 do prédio em re-
gime de propriedade horizontal, registado na Conservatória do 
Registo Predial de Maputo, sob o nº 43998 a fls. 4 verso, do livro 
B/117 e inscrito sob o número 56687 a fls. 64 verso, do livro 
G/57, a favor do executado Henrique António Mafundza que 
constituiu uma hipoteca a favor do exequente Banco Mercantil 
e de Investimentos, (BMI), inscrita sob o número 56234, a fls. 
88 verso, do livro C/37, nesta cidade, pelo valor mínimo de 6 
850 000,00MT (seis milhões e oitocentos e cinquenta mil 
meticais).

As propostas devem mencionar preço superior a metade do 
valor da avaliação já indicado na verba, para princípio de paga-
mento da dívida e custas judiciais.
No dia 7 de Junho de 2022, pelas 9.00 horas, na Sala de Au-
diências desta Secção, proceder-se-á à abertura das propostas 
até esse momento apresentadas, cujo acto os proponentes po-
dem assistir.

O imóvel poderá ser visitado na Av. Julius Nyerere, nº 794, 16º 
andar, direito, nesta cidade, ao cuidado do exequente, durante 
as horas normais de expediente.

Maputo, aos 23 de Abril de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL 
DE REPRESENTAÇÃO DO 

ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE 

JUSTIÇA E TRABALHO
EXTRACTO PARA 

PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 
DE JÚLIO DINIS COSSA

Certifico, para efeitos de publi-
cação, que por escritura de vinte 
e nove de Abril de dois mil e vinte 
e dois, exarada de folhas vinte e 
nove verso a folhas trinta e um 
verso, do livro de notas para es-
crituras diversas número cento 
e oitenta e um, traço “B”, deste 
Cartório Notarial da Matola, a 
cargo da Notária em exercício, 
ROBERTINA CRISTINA NHAMBI 
MAURÍCIO JAGÁ, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de JÚLIO DI-
NIS COSSA, de então cinquenta 
e seis anos de idade, casado que 
era sob regime de comunhão ger-
al de bens com Maria Rita Mab-
ota Cossa e com última residên-
cia habitual no Bairro da Matola 
“B”, Município da Matola.
Que o falecido não deixou testa-
mento ou quaisquer outras for-
mas de disposição da sua última 
vontade, tendo deixado como 
únicos e universais herdeiros de 
seus bens, seus filhos: MARGARI-
DA DA CONCEIÇÃO JÚLIO COS-
SA, HÉLIO MATIGUANA JÚLIO 
COSSA, solteiros, maiores e resi-
dentes na Matola, MÉRCIA BEN-
EDITO COSSA, em substituição 
por óbito de BENEDITO JÚLIO 
COSSA, filho do de cujus AMÉRI-
CO ANTÓNIO CHEMANE, JÚLIA 
DA EDITE ANTÓNIO CHEMANE 
e RITA ESMÉNIA ANTÓNIO 
CHEMANE, em substituição por 
óbito de EDITE CRISTINA JÚLIO 
COSSA, filha do de cujus JÚLIO 
DINIS COSSA e MARGARIDA DI-
NIS COSSA, em substituição por 
óbito de DINÍS ARSÉNIO COSSA, 
filho do de cujus e a cônjuge so-
breviva acima mencionada.
Fazem parte da herança todos os 
bens móveis e imóveis, incluindo 
contas bancárias em nome da de 
cuju.

Está Conforme
Matola, aos 26 de Maio de 2022

A Técnica
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

Deliberação n.º 8/CNE/2022,
de 22 de Maio

Atinente ao Anúncio Público para a 
Candidatura a Membro da Comissão 

Distrital de Eleições e de Cidade

O Conselho de Ministros marcou 11 de Outubro de 2023, data 
da realização das Sextas Eleições Autárquicas, através do 
Decreto n.º 9/2022, de 23 de Março.

A marcação da data de Eleições das Autarquias Locais de 
2023, constitui o ponto de partida para início de actividades 
que irão culminar com a realização das Eleições no dia 11 de 
Outubro de 2023. Estas actividades passam, necessariamente, 
pela criação dos órgãos de apoio da Comissão Nacional de 
Eleições, nos termos do n.º3 do artigo 42 da Lei n.º 6/2013, de 
22 de Fevereiro, alterada e republicada pela Lei n.º 30/2014, 
de 26 de Setembro.

Nos termos do artigo 43 e 44, ambos da Lei acima citada, as 
comissões de eleições distritais e de cidade são compostas 
por 15 (quinze) membros, dos quais 6 (seis) designados pelos 
Partidos Políticos com assento na Assembleia da República e 9 
(nove) membros propostos pelas Organizações da Sociedade 
Civil legalmente constituídas, de entre os quais será eleito o 
Presidente.

Em conformidade com a Lei da Comissão Nacional de Eleições, 
os 9 (nove) membros provenientes da sociedade civil são 
designados após a recepção e avaliação das propostas de 
candidaturas que decorre mediante Anúncio Público nos 
Órgãos de Comunicação Social feito pela Comissão Nacional 
de Eleições, nos termos da alínea d) do n. º 1 e do n.º 8 do 
artigo 44 da Lei supracitada.

Assim, a Comissão Nacional de Eleições, em cumprimento da 
lei, nos termos das disposições combinadas do n.º 1 do artigo 
10 e n.º 3 do artigo 38 da Lei acima citada, reunida em Sessão 
Plenária, por consenso, delibera:

Artigo 1. É aprovado o Anúncio Público n. º 2, de 22 de Maio 
de 2022, atinente aos procedimentos a observar 
na apresentação de candidaturas a membro da 
comissão de eleições distrital ou de cidade, em anexo 
a esta deliberação, fazendo dela parte integrante.

Artigo 2. A presente Resolução entra imediatamente em vigor. 

Aprovada pela Comissão Nacional de Eleições, aos vinte e dois 
dias do mês de Maio de dois mil e vinte e dois.

Registe-se e publique-se.

POR ELEIÇÕES LIVRES, JUSTAS E TRANSPARENTES!
O Presidente

_____________________________________
(Carlos Simão Matsinhe)

CANDIDATURA A MEMBRO
DA COMISSÃO DE ELEIÇÕES 
DISTRITAL OU DE CIDADE
(PROCEDIMENTOS A OBSERVAR)
Maputo, 22 de Maio de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

ANÚNCIO PÚBLICO N.º 2

INTRODUÇÃO

O Conselho de Ministros marcou a data da realização das 
Sextas Eleições Autárquicas, para 11 de Outubro de 2023, 
através do Decreto n.º 9/2022, de 23 de Março.
A marcação da data das Eleições Autárquicas de 2023, 
constitui o ponto de partida para o início de actividades que 
irão culminar com a realização das Eleições no dia 11 de 
Outubro de 2023. Estas actividades passam, necessariamente, 
pela instalação dos órgãos de apoio da Comissão Nacional de 
Eleições, ao nível distrital ou de cidade, nos termos do n.º 3 
do artigo 42 da Lei n.º 6/2013, de 22 de Fevereiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 30/2014, de 26 de Setembro e entram 
em funcionamento até trinta dias após a tomada de posse da 
comissão provincial de eleições.

Em conformidade com a Lei n.º 6/2013, de 22 de Fevereiro, 
alterada e republicada pela Lei n.º 30/2014, de 26 de 
Setembro, a comissão de eleições distrital e de cidade é 
composta por 15 (quinze) membros, dos quais 6 (seis) 
directamente apresentados à comissão provincial de  eleições 
e da cidade de Maputo pelos partidos políticos com assento 
na Assembleia da República e os 9 (nove) membros propostos 
pelas organizações da sociedade civil legalmente constituídas, 
de entre os quais será eleito o Presidente e indicados dois 
vice-presidentes pelos partidos FRELIMO e RENAMO.

As propostas de candidaturas à eleição dos membros das 
comissões de eleições distritais e de cidade são apresentadas 
por organizações da sociedade civil legalmente constituídas 
às comissões provinciais de eleições.

A verificação de requisitos formais dos 6 (seis) designados 
pelos partidos políticos e a escolha das 9 (nove) personalidades 
provenientes das organizações da sociedade civil é feita pelas 
comissões provinciais de eleições para o preenchimento 
das vagas legalmente reservadas nas comissões de eleições 
distritais e de cidade, com base nos processos individuais 
remetidos directamente pelas organizações da sociedade 
civil, legalmente constituídas.

I. SOBRE AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

1. Para efeitos do presente Anúncio, entende-se por
organizações da sociedade civil as entidades ou pessoas
colectivas de Direito Privado, sem fins lucrativos.

2. São, dentre outras, organizações da sociedade civil:

a) Os sindicatos e as associações profissionais;
b) As instituições religiosas;
c) As entidades de benefício mútuo destinadas a

proporcionarem bens ou serviços aos associados, sócios 
ou membros;

d) As organizações sociais de promoção e defesa dos
direitos humanos; e

e) As fundações e outras associações de Direito Privado,
incluindo as organizações não-governamentais
nacionais.

3. Não são qualificáveis, para efeitos do presente anúncio,
como organizações da sociedade civil, entre outras, as
seguintes instituições:

a) As instituições que fazem parte do conjunto dos órgãos
de soberania;

b) As instituições que fazem parte dos órgãos centrais e

locais do Estado;
c) As instituições que fazem parte dos órgãos do poder

local;
d) As instituições que fazem parte das Forças de Defesa e

Segurança do Estado;
e) As instituições do Aparelho do Estado;
f) Os institutos, empresas, fundos, fundações e associações 

de Direito Público;
g) As empresas e sociedades comerciais;
h) Órgão sociais dos partidos políticos; e
i) Outras pessoas colectivas que prosseguem fins

lucrativos.

4. Para efeitos do presente Anúncio, também não são
qualificáveis como organizações da sociedade civil, as
organizações estrangeiras, ainda que estejam a operar em
Território Nacional, em parceria ou não, com organizações
moçambicanas.

5. A prova da existência legal das organizações da sociedade
civil faz-se através do instrumento da constituição, nos
termos estabelecidos na lei, designadamente:

a) Boletim da República onde a mesma se acha
publicada; ou

b) Fotocópia autenticada da escritura pública.

II. REQUISITOS PARA CANDIDATURA A MEMBRO DA
COMISSÃO DISTRITAL DE ELEIÇÕES E DE CIDADE

1. Podem ser membros das comissões de eleições distritais e
de cidade cidadãos moçambicanos, maiores de 25 anos de
idade de reconhecido mérito moral e profissional, probo
para exercer as funções com idoneidade, independência,
imparcialidade, isenção, objectividade, competência e zelo,
nos termos do n.⁰ 2 do artigo 5 da Lei n.º 6/2013, de 22 de
Fevereiro.

2. O carácter e a personalidade do candidato devem contribuir 
para o aumento da eficácia, prestígio e credibilidade da
comissão de eleições distrital e de cidade.

3. Não são elegíveis a membros da comissão de eleições
distrital ou de cidade:

a) Os que tenham sido condenados à pena de prisão maior;
b) Os judicialmente declarados delinquentes habituais ou

de difícil correcção;
c) Os demitidos ou expulsos do Aparelho de Estado ou de

qualquer outra pessoa colectiva de Direito Público; e
d) Os compulsivamente Aposentados ou Reformados por

motivos disciplinares ou criminais.

III. REQUISITOS DO CANDIDATO A PRESIDENTE DA
COMISSÃO DISTRITAL DE ELEIÇÕES OU DE CIDADE

1. O Presidente da Comissão de Eleições Distrital ou de
Cidade é eleito pelos 15 (quinze) membros (seus pares),
de entre as 9 (nove) personalidades apresentadas pelas
organizações da sociedade civil, à luz do preceituado na
línea d) do n.º 1 e nos n.ºs 2 e 3, do artigo 44, da Lei n.º
6/2013, de 22 de Fevereiro.

2. É dentro deste quadro que os candidatos a membro das
Comissões de eleições distritais e de cidade devem ser
personalidades probas, para que desempenhem as funções
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técnico-profissionais com idoneidade, independência, 
imparcialidade, isenção, objectividade, competência, 

zelo, honestidade, lealdade, neutralidade e dignidade 

nos termos da alínea c) do n.⁰ 2 do artigo 5 e alínea c) 
do n.⁰ 1 do artigo 31, ambos da Lei n.º 6/2013, de 22 
de Fevereiro e contribuam para o aumento da eficácia, 
prestígio e credibilidade do Órgão.

3. A personalidade do candidato é aferida a partir dos

valores indicados nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo

5 da Lei n.º 6/2013, de 22 de Fevereiro, por força do n.º

3 alínea do artigo 43 e da alínea c) do n.⁰ 1 do artigo
31 ambos da mesma lei, atinentes ao reconhecimento do

mérito moral e profissional, para exercer as suas funções.

IV. INCOMPATIBILIDADES A QUALIDADE DE MEMBRO DA

COMISSÃO DISTRITAL DE ELEIÇÕES OU DE CIDADE

À luz do disposto no artigo 17 da Lei n. º 6/2013, de 22 de 

Fevereiro, a qualidade de membro da comissão de eleições 

distrital e de cidade é incompatível com o exercício das 

funções de:

a) Presidente da República;

b) Deputado da Assembleia da República;

c) Membro do Governo;

d) Magistrado Judicial e do Ministério Público;

e) Candidato em eleições para órgãos de soberania, das

assembleias provinciais e autárquicos;

f) Membro das forças militares ou militarizadas e de

Forças de Segurança no activo;

g) Membro do Conselho Superior da Comunicação Social;

h) Juiz Conselheiro do Conselho Constitucional;

i) Diplomata no activo;

j) Secretário Permanente de nível central, provincial e

distrital;

k) Reitor de Universidade Pública;

l) Titular do órgão da autarquia local e das assembleias

provinciais;

m) Membro dos órgãos das autarquias locais e das

assembleias provinciais;

n) Titular do cargo nomeado e empossado pelo

Presidente da República ou pelo Primeiro-Ministro;

o) Membro do corpo directivo dos órgãos e institutos

autónomos, empresas estatais, empresas públicas e

sociedades de capitais exclusivos ou maioritariamente 

públicos;

p) Titulares de cargo de direcção em órgão central de

partido político ou coligação de partidos políticos;

q) Governador Provincial;

r) Director Nacional;

s) Administrador Distrital;

t) Director Provincial;

u) Director Distrital ou de Cidade;

v) Chefe de Posto Administrativo;

w) Chefe da Localidade.

V. PROVENIÊNCIA E FORMAS DE APRESENTAÇÃO DE

CANDIDATURA A MEMBRO DA COMISSÃO DISTRITAL

DE ELEIÇÕES OU DE CIDADE.

1. O candidato a membro da comissão de eleições distrital

e de cidade provém de qualquer dos segmentos da

sociedade moçambicana, reunindo os requisitos, nos

termos do presente Anúncio.

2. A escolha do candidato é livre.

3. A candidatura é voluntária e consta de uma competente

declaração de compromisso de aceitação do mesmo, de

acordo com o modelo em anexo.

4. Cada organização da sociedade civil tem a prerrogativa de, 

individualmente, apresentar uma ou mais candidaturas.

5. As organizações da sociedade civil, organizadas

colectivamente, têm a prerrogativa de apresentar uma

ou mais candidaturas, sendo, por isso, o número de

candidatos ilimitado.

6. Os candidatos, sendo personalidades reconhecidas pelas

organizações da sociedade civil, podem ser apresentados

de forma individual ou colectiva por cada uma das 
organizações da sociedade civil sendo admissível que 
a sua propositura seja plúrima, isto é, candidatura 
constante de listas de diferentes organizações da 
sociedade civil.

7. Nos termos da lei, cada um dos candidatos a ser proposto,
é potencial concorrente ao cargo de Presidente da
comissão de eleições distrital ou de cidade, o que exige
que se tome em consideração que todos os candidatos
preencham os requisitos para este cargo.

VI. ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANDIDATURA

1. O candidato a membro da comissão de eleições distrital
ou de cidade deve juntar os seguintes documentos
pessoais:

a) Ficha individual do candidato, conforme o anexo 1 do
presente Anúncio Público;

b) Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou de
talão de BI ou do Cartão de Eleitor;

c) Certificado do Registo Criminal;

d) Declaração de compromisso de honra, com assinatura
reconhecida por notário, conforme o anexo 2 do
presente Anúncio Público; e

e) Curriculum Vitae actualizado.

2. Documentos a constarem da proposta de

candidaturas:
a) Acta da eleição elaborada pela organização

proponente do candidato, devidamente assinada, com
os fundamentos da decisão colegial (deliberação) em
termos de requisitos e condições;

b) Cópia do Boletim da República ou cópia autenticada
da escritura pública de constituição da(s)
organização(ões) da sociedade civil proponente(s); e

c) Documentos relativos à pessoa do candidato, conforme 
estabelecido no número anterior.

VII. PROCEDIMENTOS DE ENTREGA E RECEPÇÃO DOS
PROCESSOS DE CANDIDATURA

1. As propostas são entregues, durante as horas normais
de expediente, no período compreendido entre os dias
08 e 14 de Junho de 2022, no Secretariado Técnico de
Administração Eleitoral a nível Provincial ou Cidade de
Maputo, em que o candidato concorre.

2. Não são recebidas as propostas de candidaturas que
forem apresentadas depois de expirado o prazo indicado
no ponto 1 dos presentes procedimentos.

3. As propostas de candidaturas são entregues em envelopes 
fechados e lacrados.

4. As propostas de candidaturas são apresentadas por carta
a que se anexa o envelope fechado e lacrado contendo os
documentos da proposta. A carta indica a enumeração
taxativa dos documentos contidos no envelope, sem
indicação do nome do (s) candidato (s) proposto (s).

5. A recepção das propostas terá lugar na Secretaria do
Secretariado Técnico de Administração Eleitoral a nível
Provincial e da Cidade de Maputo, sendo a documentação
recebida e registada em livro próprio.

6. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral a nível
Provincial e da Cidade de Maputo remete os processos
de candidaturas recebidos à Comissão Provincial de
Eleições, até ao dia 15 de Junho de 2022.

7. Pelas 9:00 Horas do dia 16 de Junho de 2022, na sede da
Comissão Provincial de Eleições respectiva, terá lugar a
abertura pública das propostas em acto a realizar-se na
presença de representantes dos proponentes e de outros
convidados e órgãos de comunicação social, onde se fará
a verificação dos requisitos formais, nomeadamente:

a) Data da entrega das propostas;

b) Documentos efectivamente recebidos; e

c) Identificação do candidato.

POR ELEIÇÕES LIVRES, JUSTAS E TRANSPARENTES

Maputo, 22 de Maio de 2022

Alínea a) do n.º 1 do capítulo VI do Anúncio Público

FICHA DE CANDIDATO
A MEMBRO DA COMISSÃO DE ELEIÇÕES DISTRITAL OU DE CIDADE 

Nome___________________________________idade_________anos, 

filho_____________________________________de e de____________________

_________________________________, data de nascimento______ 

de____________________de__________, naturalidade, profissão,______

_______________________portador do B.I. n.º________________________,

emitido em____________________________, pelo Arquivo de 

Identificação Civil de ____________________________________ aos 

__________de__________________de__________, válido até______________

 de__________________de_______________e residente na______________

________________________________.

Número do Cartão de Eleitor: -    

________________, aos ___ de ______________ de 2022.

O Candidato

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

Confirmo a identificação do cidadão acima registado 
e reconheço a sua assinatura por semelhança com a 
constante do respectivo Bilhete de Identidade.

....................................., aos ................ de ..................................
...... de 2022

O Notário,

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

Alínea d) do .º 1 do capítulo VI do Anúncio Público

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

Eu,________________________________________________________ 

____________________________declaro por minha honra, aceitar 

a proposta de candidatura a membro da Comissão de 

Eleições Distrital ou de Cidade, não ter sido demitido ou 

expulso do Aparelho do Estado nem compulsivamente 

aposentado por motivos disciplinares, e comprometo-me 

a sanar a eventual incompatibilidade em que me venha 

a encontrar em virtude da minha eleição para o mesmo 

cargo

e, uma vez eleito, a exercer a função com idoneidade, 

independência, imparcialidade, isenção, objectividade, 

competência e zelo.

(Cidade) _____________, aos______ de ____________ de 2022

___________________________________

Assinatura legível, com reconhecimento notarial

Anexo 2

Anexo 1
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Termos de Referência

Financiamento para Publicação de Livros e Artigos Científicos em Jornais e 
Revistas Nacionais e Internacionais

PERÍODO DE SUBMISSÃO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022 

I. Introdução
O Fundo Nacional de Investigação (FNI) foi concebido para promover a divulgação
do conhecimento científico, a investigação científica, a inovação tecnológica e a
formação de investigadores, contribuindo, para a redução da pobreza no País,
através do financiamento de projectos de investigação, inovação e transferência de
tecnologia a entidades públicas e/ou privadas vocacionadas, ou com interesse no
desenvolvimento da investigação, ciência e tecnologia.

Para disseminar o resultado da investigação e inovação tecnológica, o FNI em 
parceria com a Embaixada da Suécia e através da Swedish International Development 
Cooperation Agency – SIDA, disponibiliza recursos para publicação de artigos e 
livros científicos em jornais e revistas científicas com revisão de pares, nacionais e 
internacionais. 

II. Elegibilidade
Poderão concorrer a este financiamento investigadores e estudantes afiliados
ou não a uma instituição de investigação e/ou ensino superior, de nacionalidade
moçambicana, cuja investigação contribua científica ou tecnicamente para a sociedade
moçambicana. Não podem concorrer a estes fundos investigadores e estudantes que
actualmente beneficiam de algum financiamento do FNI (projectos de investigação
científica, inovação e transferência de tecnologia)

III. Requisitos
Este financiamento será atribuído mediante a solicitação do pagamento de fees
(taxas) para publicação, por escrito ao FNI, anexando o seguinte:

i. Comprovativo de aceitação do artigo em revista científica e/ou comprovante
da revisão científica e editorial do livro à publicar;

ii. Comprovativo do parecer Científico de uma Instituição de Investigação e/
ou de Ensino Superior a que a investigação se refere.

iii. No caso de artigos, deverá ser apresentada a factura proforma (referente a
taxa a pagar);

iv. Para publicação do livro o processo deverá estar de acordo com as normas e
procedimentos de aquisição correspondentes. Devendo contar com o apoio
do FNI.

IV. Orçamento
O orçamento solicitado para esta oportunidade não deverá exceder 70.028,00MT,
para cada artigo, sendo que no caso do livro, deverá obter o aval dos processos e o
orçamento junto ao FNI.

V. Resultados esperados
• Incremento de artigos publicados por investigadores, inovadores e estudantes

moçambicanos;
• Incremento de livros científicos publicados por investigadores, inovadores e

estudantes moçambicanos;
• Disseminação dos resultados da investigação realizada a para benefício da

sociedade moçambicana.

VI. Submissão das candidaturas
As propostas deverão ser submetidas no formato físico nas instalações do Fundo
Nacional de Investigação e no formato electrónico através do link
https://oportunidades.fni.gov.mz/

Nota importante

1. Após publicação do artigo, uma cópia física e electrónica deverão ser submetidas
ao FNI. No caso de Livro, uma cópia electrónica e um determinado número de
exemplares deverá ser disponibilizado ao FNI, dependendo da tiragem a ser
acordada com o autor. Após um ano da publicação os livros estarão disponíveis na
plataforma electrónica do FNI.

2. A aprovação dos pedidos para esta oportunidade dependerá da disponibilidade
orçamental, sendo que a chamada poderá encerrar antes do período estipulado
para o seu término.

3. Os artigos e livros financiados deverão incluir a seguinte mensagem de
agradecimento:  A publicação deste artigo ou livro foi possível com o apoio financeiro
do Fundo Nacional de Investigação.

Para mais informações favor contactar:
Fundo Nacional de Investigação
Av. da Namaacha, Km 11.5, n.º 1163, Matola, Recinto do ex: IPA
Província de Maputo, Tel: 21 724917; Fax: 21 724830/1
E-mail: departamento.monitoria@gmail.com
Website do FNI: www.fni.gov.mz

Av Namaacha Km 11.5 Matola Telef: (+258 ) 21 72 49 17       www.fni.gov.mz Av Namaacha Km 11.5 Matola Telef: (+258 ) 21 72 49 17       www.fni.gov.mz

Termos de Referência

Financiamento para Mobilidade de Estudantes e Investigadores
para Visita à Infra-estruturas de Investigação  

PERÍODO DE SUBMISSÃO: ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2022*

I. Introdução

O Fundo Nacional de Investigação (FNI) foi concebido para promover a divulgação do conhecimento 
científico, a investigação científica, a inovação tecnológica e a formação de investigadores, 
contribuindo, para a redução da pobreza no País, através do financiamento de projectos 
de investigação, inovação e transferência de tecnologia a entidades públicas e/ou privadas 
vocacionadas, ou com interesse no desenvolvimento da investigação, ciência e tecnologia.
Para permitir o acesso a infraestruturas de investigação para melhorar a condução da investigação 
e inovação tecnológica, o acesso à tecnologia adequada e intercâmbio entre instituições, o FNI em 
parceria com a Embaixada da Suécia através da Swedish International Development Cooperation 
Agency – SIDA, disponibiliza recursos para o financiamento da mobilidade de investigadores e/ou 
estudantes moçambicanos à infraestruturas de investigação a nível nacional e internacional. Para 
este financiamento, se solicitado, o FNI poderá facilitar o contacto com instituições de interesse 
dos investigadores, e far-se-á representar nestes casos, para acompanhar o processo de troca de 
experiência.

II. Elegibilidade
Poderão concorrer a este financiamento estudantes de mestrado, doutoramento ou pós-
doutoramento em formação ou recém-graduados (até 12 meses após conclusão da formação) e
investigadores baseados em instituições de investigação e/ou de ensino superior estabelecidas em
Moçambique. Não podem concorrer a estes fundos  investigadores e estudantes que actualmente
beneficiam de algum financiamento do FNI (projectos de investigação científica, inovação e
transferência de tecnologia)

III. Requisitos
Este financiamento será atribuído mediante a solicitação do financiamento, por escrito ao
Director do FNI, anexando os seguintes documentos:
i. Requerimento por escrito do candidato dirigido ao Director do FNI;

ii. Carta convite da instituição hospedeira;
iii. Programa de intercâmbio ou outro comprovante (ex: memorando assinado entre

instituições);
iv. Documento com a descrição dos resultados esperados;
v. Curriculum vitae do(s) investigador(es) e/ou estudante(s);

vi. Orçamento detalhado elucidando a estimativa do valor solicitado, mostrando
separadamente, os custos de viagem (passagem área, acomodação/subsistência, custo de
visto) de outros custos relacionados as condições de acesso a infraestrutura de investigação
(ex: inscrição, etc).

vii. Relevância da visita (através de um documento descritivo que inclua os resultados
esperados e sua aplicação).

IV. Orçamento
O orçamento elegível para este tipo de financiamento inclui: despesas de alojamento, passagem
aérea e custos para obtenção de visto (se aplicável) e taxa de inscrição. O orçamento solicitado
não deverá exceder 140.339,50MT por requerente e/ou integrante da equipa, sendo elegível um
máximo de 5 participantes numa equipa.

V. Processo de selecção
Os candidatos serão seleccionados mediante avaliação documental submetido ao FNI. Será
celebrado um termo de responsabilidade com todos os beneficiários deste financiamento.

VI. Resultados Esperados

• Acesso de investigadores e estudantes à infra-estruturas de investigação  de classe nacional
e internacional relevante para a actividade de investigação, inovação e transferência de
tecnologia.

• Aquisição de conhecimento e adopção de técnicas eficazes para implementar no processo
de investigação.

VII. Termo de responsabilidade / após  retorno do evento
Após regresso, o candidato deverá apresentar dentro de 72 horas a justificação de todos os custos
suportados, de acordo com o orçamento aprovado. A prestação de contas incluem:

a) Talão de embarque;
b) Cópia do visto;
c) Cópia do bilhete da passagem aérea;
d) Cópia do passaporte com carimbos de saída e entradas;
e) Relatório da viagem descrevendo o alcance do objectivo e resultado alcançado; os contactos/

parcerias estabelecidas e as acções de seguimento previstas (se aplicável).

Nota: Os beneficiários deste financiamento deverão assinar um memorando sobre as condições 
de prestação de contas e, serão considerados potenciais colaboradores para acções do FNI que se 
mostrarem necessárias no futuro. 

Importante: As propostas deverão ser enviadas no formato físico para as instalações do FNI e no 
formato electrónico através do link https://oportunidades.fni.gov.mz/ 

Para mais informações favor contactar:
Fundo Nacional de Investigação
Av. da Namaacha, Km 11.5, n.º 1163, Matola, Recinto do ex: IPA Província de Maputo 
Tel: 21 724917;  
E-mail: departamento.monitoria@gmail.com
Website do FNI: www.fni.gov.mz

*A data-limite deste anúncio está condicionada a disponibilidade orçamental.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Quem, com frequência, navega pelas redes sociais já se deparou, decerto, com os grosseiros erros no conteúdo dos livros do aluno da 
6ª classe das disciplinas de Educação Visual e de Ciências Sociais, que põem em causa todo o sistema de Educação.

Os mais atentos sabem que este não é, infelizmente, um fenómeno novo nos materiais escolares. Mas, desta vez, como por vezes 
acontece nas redes sociais, estes erros capturaram a atenção dos grupos e plataformas digitais e tornaram-se virais.

Num recente comunicado de imprensa, o MINEDH dá indicação de que, afinal, a produção de livros passa por vários indivíduos e por 
várias instituições, designadamente, autores, revisores, maquetizadores e especialistas das áreas do saber contratados pela Comissão 
de Avaliação do Livro Escolar (CALE) e, finalmente, pelo próprio MINEDH, que aprova os livros e os tem como sua propriedade. Ora, 
questionamo-nos, se tal circuito é, de facto, implementado, como pode ser que sejam impressos com erros tão grosseiros, como estes 
que, de momento, nos debatemos nos fóruns virtuais?

Se no caso de alguns destes erros, ainda conseguimos, com esforço, acreditar em possíveis distrações ou desatenções como origem 
dos mesmos, como no caso da identificação incorrecta de cores no manual de Artes Visuais da 6ª classe, por exemplo, noutros casos 
não conseguimos, ainda que tentemos, acreditar que sejam motivados por meros lapsos. Certos casos são uma flagrante e grosseira 
deturpação de acontecimentos ou interpretações históricas, como quando se diz, no manual de Ciências da sexta classe, que “a época 
colonial caracterizou-se como um momento de relativa paz e estabilidade. As guerras étnicas deixaram de ocorrer em quase 
toda a África, uma vez que o africano já não era africano…”. Que motivos poderão levar a tais adulterações sobre um dos períodos 
mais violentos da História de África? Desconhecemos os motivos, mas não conseguimos calar esta inquietação.

Mais, na página 48 do mesmo manual, do tema sobre 3.1. 1. O Grande Zimbabwe denuncia, talvez, uma acentuada falta de atenção 
sobre a localização no tempo e no espaço do Grande Zimbabwe, em que no Norte o livro refere que está o Mar Vermelho e Golfo de 
Adem;  Na página 78, o tema sobre “Limites e países da Africa Austral” refere que são 5, em vez de  10 países que fazem parte da 
Região da África Austral;  O livro não inclui Angola, Moçambique Zâmbia, Namíbia e Madagáscar como países integrantes da África 
Austral, apenas para citar alguns exemplos.

Num país como o nosso, em que os livros escolares são um instrumento chave no processo de aprendizagem das nossas 
crianças e jovens, que impacto terão estas gralhas e deturpações sobre as gerações vindouras? Educar não pode rimar com 
deturpar.  É com base nesta convicção que o CESC e o ROSC, como Organizações da Sociedade Civil preocupadas e comprometidas 
com o ensino e aprendizagem das crianças de qualidade, apresentam o seguinte posicionamento:

1. O MINEDH, na qualidade de órgão central do Governo para a área de Educação, deve proibir, de forma imediata, o uso do livro
da 6ª classe de Ciências Sociais e retirar das escolas todos os exemplares existentes.  Para o efeito, o MINEDH poderá orientar
as escolas para o uso de programas de ensino, a partir dos quais os professores poderão extrair os conteúdos programáticos
para elaborarem os seus planos analíticos para a preparação das suas lições diárias. Em preparação das suas aulas, poderão
ainda servirem-se de outros meios de consulta existente dos conteúdos que lecionam.

2. O MINEDH deve criar uma comissão independente de revisão de todos os livros escolares do ensino primário, constituída
por indivíduos especializados e de reconhecido mérito nas respectivas áreas de conhecimento e estabelecer prazos para esta
revisão urgente;

3. Os resultados da revisão técnica dos livros deverão permitir que se tome decisão da retirada das escolas ou de produção de
erratas que deverão ser elaboradas, com devida brevidade, considerando o impacto que os erros dos livro produzem nos alunos:

4. O Governo deve criar uma Comissão Independente de Auditoria para apurar a veracidade dos factos ocorridos em toda
a cadeia de produção dos livros escolares, desde o lançamento de concurso, produção do livro pelas editoras, avaliação do livro,
selecção/aprovação da editora que produziu o livro, impressão, até à sua distribuição pelo País;

5. O Governo deve usar o relatório produzido pela Comissão Independente de Auditoria para responsabilizar, colectiva
e individualmente, os que directa ou indirectamente, não evitaram que os livros fossem editados com os erros identificados ao
longo da cadeia de produção dos livros escolares:

6. O Governo deve, em seguida, fazer uma comunicação pública para partilhar resultados da auditoria sobre o livro escolar
e as medidas tomadas no âmbito da responsabilização dos responsáveis por estas gravosas falhas com dimensão nacional e que
prejudicam várias gerações de alunos;

Quantas crianças estiveram em contacto com estes livros e desaprenderam com estes erros? Quantas mentes foram ludibriadas, 
em vez de serem educadas? 

As nossas crianças e jovens merecem um maior compromisso da nossa parte, como educadores. 

Maputo, 1 de Junho de 2022

UMA EDUCAÇÃO DISTORCIDA PRODUZ UMA JUVENTUDE CORROMPIDA

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Manifestação de Interesse

Serviços de Consultoria para a 

Avaliação final do Projecto IDRC – Canadá 

O Fundo Nacional de Investigação, designado por FNI, é um dos mecanismos 

de financiamento ao sistema de ciência e tecnologia estabelecidos pelo 
Governo de Moçambique, através do financiamento na base competitiva 
de projectos de investigação, inovação e transferência de tecnologia. Para 
operacionalização das suas actividades, baseia-se no manual de normas e 
procedimentos e outros procedimentos estabelecidos pelo Estado e seus 
parceiros de cooperação (ASDI - Suécia e o IDRC - Canada).

Neste contexto, o Fundo Nacional de Investigação pretende contratar uma 

consultoria para realizar a Avaliação final do Projecto IDRC – Canadá, 
assim, o FNI convida a todos consultores elegíveis a manifestarem o seu 

interesse para a prestação deste tipo de serviço.

O principal objectivo desta avaliação é avaliar as acções levadas a cabo no 
âmbito do Projecto IDRC – Canadá.
O Trabalho de Consultoria deverá incluir a realização das seguintes tarefas 
e obrigações pelo consultor:

a) Identificar as actividades de relevo do projecto;
b) Obter os indicadores e resultados alcançados;
c) Verificar as potencialidades e aderência dos resultados;
d) Propor medidas de aconselhamento ao nível político, benéficas ao

ramo científico baseado nas experiências obtidas;
e) Destacar os ganhos e dificuldades do programa implementado.

Para a concretização desta actividade é imprescindível a contratação 
de um consultor especializado na área do objecto de contratação, com 
experiência técnica e qualificação comprovada. O consultor pode associar-
se a outros consultores para melhorar as suas qualificações. A avaliação das 
manifestações de interesse será baseada nos seguintes elementos:
1. O Consultor deve possuir o nível de doutoramento com experiência de

trabalhos de avaliação a nível académico e de investigação;
2. O Consultor deve possuir experiência e conhecimento sobre os

instrumentos de avaliação da investigação em Moçambique;
3. Qualificação académica relevante da equipa de Consultoria;
4. Qualidade metodológica da proposta apresentada;
5. Experiência no desenvolvimento de trabalhos de investigação científica;
6. Consultor deve possuir capacidade de coordenar uma equipa

multidisciplinar e multissectorial.

O Concurso será regido pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, e está aberto 
a todos os concorrentes elegíveis, sendo a modalidade de contratação a 

selecção baseada na qualidade e no preço.

As manifestações de interesse deverão ser redigidas na língua portuguesa, 
e entregues no endereço abaixo, até 15.30 horas do dia 17 de Junho 

de 2022 em envelopes (selados) contendo a manifestação de interesse. 
Deverão indicar claramente “Manifestação de Interesse para a Avaliação 

dos resultados dos projectos financiados pelo FNI” no envelope.

Os candidatos poderão obter informação adicional no endereço abaixo, 
durante os dias úteis da semana, das 7.30 às 15.00 horas.

Endereço:

Fundo Nacional de Investigação
Avenida de Namaacha, km 11.5, n.º 1163, Matola
Telefone (+258) 21 724917;  Fax (+258) 21 724830/1
Maputo (Matola)- Moçambique

Maputo, a 1 de Junho de 2022
4778 4776

Termos de Referência 
Financiamento para Participação de Estudantes e 

Investigadores em Conferências Científicas Nacionais e 
Internacionais

PERÍODO DE SUBMISSÃO: ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2022*

Introdução

O Fundo Nacional de Investigação (FNI) foi concebido para promover a divulgação do 
conhecimento científico, a investigação científica, a inovação tecnológica e a formação de 
investigadores, contribuindo, para a redução da pobreza no País, através do financiamento 
de projectos de investigação, inovação e transferência de tecnologia a entidades públicas e/
ou privadas vocacionadas, ou com interesse no desenvolvimento da investigação, ciência e 
tecnologia.

Para incentivar a apresentação dos resultados da investigação e inovação tecnológica, o FNI 
em parceria com a Embaixada da Suécia e através da Swedish International Development 

Cooperation Agency – SIDA, disponibiliza recursos  para o financiamento da participação de 
estudantes e investigadores moçambicanos a conferências nacionais e internacionais, bem 
como convite de especialistas para treinamento e/ou participação como orador em eventos 
científicos em Moçambique.  

I. Elegibilidade
Poderão concorrer a este financiamento estudante(s) de mestrado, doutoramento e pós-
doutoramento em formação ou recém-graduados (com 12 meses contando da data de término
da formação) e investigadores baseados nas instituições de investigação e/ou ensino superior
estabelecidas em Moçambique.

II. Requisitos

Este financiamento será atribuído mediante a solicitação do financiamento, por escrito ao FNI,
anexando os seguintes documentos:

a) Requerimento do candidato dirigido ao Director do FNI;
b) Curriculum Vitae do candidato (máximo de 2 páginas);
c) Comprovativo de autorização da Instituição do estudante ou investigador referente a sua

participação no evento em alusão;
d) Comprovativo de aceitação do artigo para apresentação e carta convite da entidade

organizadora do evento;
e) Programa do evento;
f) Relevância do artigo a apresentar para o país (texto com o máximo de 450 palavras),

comprovado pelo conselho cientifíco da instituição de investigação e/ou de ensino
superior a que o candidato está afiliado;

g) Orçamento detalhado elucidando a estimativa do valor solicitado, mostrando
separadamente, os custos de viagem (passagem área, acomodação/subsistência, custo
de visto) de outros custos relacionados a participação ao evento (inscrição, etc).

III. Processo de selecção
Os candidatos serão seleccionados mediante avaliação documental submetido ao FNI. Será
celebrado um termo de responsabilidade com todos os beneficiários deste financiamento.

IV. Orçamento
O orçamento elegível para este tipo de financiamento inclui: despesas de alojamento, passagem
aérea e custos para obtenção de visto (se aplicável). O orçamento solicitado não deverá exceder
140.056,00MT.

V. Resultados Esperados

• Aumento da interação dos estudantes e investigadores com especialistas

internacionais;
• Intercâmbio entre investigadores de áreas semelhantes e afins;
• Incremento da publicação de artigos científicos.

VI. Termo de responsabilidade / após  retorno do evento
Após regresso, o candidato deverá apresentar dentro de 72 horas a justificação de todos os
custos suportados, de acordo com o orçamento aprovado. A prestação de contas incluem:

a) Talão de embarque;
b) Cópia do visto;
c) Cópia do bilhete da passagem aérea;
d) Cópia do passaporte com carimbos de saída e entradas;
e) Relatório da viagem descrevendo o alcance do objectivo e resultado alcançado; os

contactos/parcerias estabelecidas e as acções de seguimento previstas (se aplicável).

Nota: Os beneficiários deste financiamento deverão assinar um memorando sobre as condições 
de prestação de contas e, serão considerados potenciais colaboradores para acções do FNI que 
se mostrarem necessárias no futuro. 

Importante: As propostas deverão ser enviadas no formato físico para as instalações do FNI e 
no formato electrónico através do link https://oportunidades.fni.gov.mz/ 

Para mais informações favor contactar:
Fundo Nacional de Investigação
Av. da Namaacha, Km 11.5, n.º 1163, Matola, Recinto do ex: IPA Província de Maputo, 
Tel: 21 724917;  
E-mail: departamento.monitoria@gmail.com
Website do FNI: www.fni.gov.mz

*A data-limite deste anúncio está condicionada a disponibilidade orçamental.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUNICÍPIO DE MAPUTO

CONSELHO MUNICIPAL

AVISO
O Conselho Municipal da Cidade de Maputo leva ao 

conhecimento do público em geral e dos automobilistas em 

particular, que a partir da próxima segunda feira, dia 6 de Junho 

de 2022, a Av. Das Estâncias, em toda a sua extensão volta a 

funcionar com sentido único para o trânsito rodoviário, isto 

é, do entroncamento da Rua Kanwalanga e Av. Das Estâncias, 

até à confluência das Avenidas das Estância com a Av das 

Organização das Nações Unidas (ONU).

A retoma desta medida visa reduzir os pontos de conflito 

de tráfego e melhorar a fluidez do mesmo em toda a área 

envolvente, pelo que, a bem da mobilidade urbana, apela-se a 

colaboração de todos os Munícipes.

Pelos transtornos que esta medida possa eventualmente 

causar, endereçamos as nossas mais sinceras desculpas.

Maputo, Cidade mais Bela, Limpa, Empreendedora e 

Prôspera

Maputo, 31 de Maio de 2022

Anexo 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Cível do Tribunal Judicial da Província de Cabo Del-
gado correm éditos de 20 (vinte) dias, contados a partir da segunda e úl-
tima publicação deste anúncio, citando os credores que gozem de garantia 
real sobre os bens penhorados do executado ABDUL RAZAC JUMA, Bairro 
de Cimento, Rua do Comércio, cidade de Pemba, Cabo Delgado, para, no 
prazo de 10 (dez) dias, que começa a correr finda a dilação de 30 (trin-
ta) dias, posteriores àquele dos éditos, querendo, deduzirem reclamação 
pelo produto deste pagamento dos respectivos créditos dos bens pen-
horados, designadamente:

a) Um  (1) imóvel descrito na Conservatória dos Registos e Notariado
de Pemba, sob nº 2747 (dois mil setecentos e quarenta e sete) a fol-
has 20 (vinte), do livro B dez (B-10) e inscrito sob nº 2375 (dois mil,
trezentos e setenta e cinco) a fls. 76 (setenta e seis), do livro G qua-
tro (G-4) a favor de Abdul Razac Juma, hipotecado a favor do BIM
- Banco Internacional de Moçambique, SARL, sob nº 1723 a fls. 34,
do livro B-6, 1291 a fls. 14 verso, do livro B, 2747 a fls. 20, do livro
B-10, 2278 a fls. 153, do livro B-8, fracção autónoma designada pela
letra H, segundo andar esquerdo, do prédio 1403 a fls. 153, do livro
B-8 e 2554 a fls. 166 verso, inscrito na matriz urbana de Pemba, sob
o nº 1474, da Repartição das Finanças de Pemba, sob nº 2747 a fls.
20, do livro B-10;

b) Um (1) imóvel descrito na Conservatória dos Registos e Notariado
de Pemba, sob o nº 1291 (mil duzentos e noventa e um) a folhas 14
(catorze), do livro B cinco (B-5) e inscrito sob o nº 2367 (dois mil
trezentos e sessenta e sete) a fls. 71 (setenta e um), do livro G quatro
(G-4), a favor de Abdul Razac Juma, hipotecado à favor do BIM -
Banco Internacional de Moçambique, SARL, sob o nº 1723 a fls. 34
verso, do livro B-6, 1291 a fls. 14 verso, do livro B-5, 2747 a fls. 20, do
livro B-10, 2278 a fls. 153, do livro B-8, fracção autónoma designada
pela letra H, segundo andar esquerdo, do prédio 1403 a fls. 153, do
livro B-8 e 2554 a fls. 166 verso, inscrito na matriz urbana de Pemba,
sob o artigo 315º da Repartição das Finanças de Pemba, 1291 a fls.
14 v, do livro B-5;

c) Um (1) imóvel descrito na Conservatória dos Registos e Notariado de
Pemba, sob nº 1403 (mil quatrocentos e três) a folhas 71 (setenta e
um), do livro B cinco (B-5) e inscrito sob o nº 2001 (dois mil e um) a
fls. 175 (cento e setenta e cinco), do livro G três (G-3), a favor de Ab-
dul Razac Juma, e hipotecado à favor do BIM - Banco Internacional
de Moçambique, SARL, sob o nº 1723 a fls. 34 verso, do livro B-6,
1291 a fls. 14 verso, do livro B-5, 2747 a fls. 20, do livro B-10, 2278 a
fls. 153, do livro 1403 a fls. 153, do livro B-8 e 2554 a fls. 166 verso,
inscrito na matriz urbana de Pemba, sob o artigo 435º, da Repartição
das Finanças de Pemba, 1403 a fls. 71 do livro B-5;

d) Um (1) imóvel descrito na Conservatória dos Registos e Notariado
de Pemba, sob nº 3101 (três mil, cento e um) a folhas 11 (onze) do
livro B-11 (B-11) e inscrito sob o nº 2860 (dois mil oitocentos e ses-
senta), a fls. 99 (noventa e nove) verso, do livro G cinco (G-5), a favor
de Abdul Razac Juma e hipotecado a favor do BIM - Banco Inter-
nacional de Moçambique, SARL, sob o nº 3101 a folhas 11, do liv-
ro B-11, inscrito na matriz urbana de Pemba, sob artigo nº 1659º,
da Repartição das Finanças de Pemba, 3101 a fls. 11, do livro B 11,
na Execução Ordinária Para o Pagamento de Quantia Certa nº
36/17-1ª SC, movida pelo exequente BANCO INTERNACIONAL DE
MOÇAMBIQUE, SA.

Pemba, aos 11 de Maio de 2022

O Juiz-Presidente
Dr. João Guilherme Mchuembo

(Juiz de Direito “A”)

O Escrivão de Direito de 1ª
Dr. Cristóvão Crisanto Dez

(Oficial de Justiça)

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

INSTITUTO DO ALGODÃO E OLEAGINOSAS DE MOÇAMBIQUE, IP

ANÚNCIO DE CONCURSOS  
1. O Instituto do Algodão e Oleaginosas de Moçambique, IP convida empresas interessadas a apresentarem
propostas fechadas, para os seguintes concursos:

N° do 
Concurso

Modalidade Objecto
Elegibilidade

do 
concorrente

Garantia 
Provisória

Data e hora 
final de 

entrega das 
Propostas

Data e hora
final de 

Abertura

Anúncio de 
Posicionamento  

35A001641/
CP/

N˚ 02/2022

Concurso 
Público

Contratação de serviços de 
tradução de documentos e 
interpretação simultânea e 
consecutiva de eventos do 

IAOM

Inscrito no 
Cadastro

2.400,00 20/6/2022
8.30 horas

20/6/2022
9.00 horas

22/6/2022
8.00 horas

35A001641/
CP/

N˚ 03/2022

Concurso 
Público

Serviços de catering para 
eventos do IAOM

Inscrito no 
Cadastro

2.400,00 20/6/2022
 10.30 horas

20/6/2022
11.00 horas

22/6/2022
8.30 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar ou adquirir os documentos do

concurso no Instituto do Algodão e Oleaginosas de Moçambique, IP, sito na Av. Eduardo Mondlane, nº 2221, 1º Andar,
pelo valor não reembolsável de 1.500,00MT que deverá ser depositado na conta n° 1020054571016, Standard Bank,
titulada pelo Instituto do Algodão de Moçambique.

3. As propostas deverão ser apresentadas em envelopes fechados e com indicação de “Concurso Público,
e indicado o seu respectivo número — não abrir” deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, na data
indicada e até meia hora antes de abertura, que será em sessão pública, na Sala de Reuniões do IAOM-Sede, na presença
dos concorrentes que desejarem comparecer.

4. O período da validade das propostas será de 120 dias.

5. É requerida a garantia provisória para os concursos indicados nas seguintes formas:

• Garantia Bancária e

• Cheque Visado

• Seguro Garantia

6. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Para mais esclarecimentos, os interessados deverão contactar: 
Instituto do Algodão e Oleaginosas de Moçambique, Av. Eduardo Mondlane, n.º 2221, 1º Andar, 258 – 21 – 431016, 
Cell: 823022823, E-mail: iaomsecretariacentral@gmail.com, Maputo – Moçambique.

Maputo, Maio de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

31/5/2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONCURSO PÚBLICO N.º 47A000141/SBQP/27/2022 

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE CONSULTORIA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PÁGINA WEB

DA DIRECÇÃO NACIONAL DE ÁGUA E SANEAMENTO

1. O Governo de Moçambique recebeu um financiamento do Governo da Holanda para o custo do Programa
de Capacitação e Desenvolviemento Institucional do Sector de Águas, do qual o Ministério das Obras Públicas,
Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH) pretende usar uma parte do valor para contratar uma empresa de
consultoria para prestação de serviços de manutenção da página Web da Direcção Nacional de Abastecimento
de Água e Saneamento.

2. Neste contexto, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, através da Direcção
Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento convida consultores elegíveis a apresentarem a sua
manifestação de interesse para  prestação de serviços do objecto acima indicado.

3. A manifestação de interesse deverá ser acompanhada pela seguinte informação:
i) Carta de manifestação de interesse;
ii) Curriculum/Perfil da empresa;
iii) Experiência relevante relativa a execução de serviços similares com o mínimo de 5 anos, anexando
documentos  comprovativos;
iv) Experiência na área de desenvolvimento, manutenção, gestão e actualização de Websites,  obedecendo
os padrões estabelecidos pela INTIC; e
v) Apresentação de cartas abonatórias.

4. As propostas de manifestação de interesse redigidas em língua Portuguesa e deverão ser entregues até às
11.00 horas do dia 15 de Junho de 2022, data em que as mesmas serão abertas em sessão pública pelas
11.15 horas, no enderenço abaixo, na presença dos concorrentes que desejarem participar.

Departamento de Aquisições

Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
Rua da Imprensa, n.º 162, 2º. Andar

Maputo - Moçambique

5. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de  Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 31 de Maio de 2022
Departamento de Aquisições
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Província da Zambézia

1ª Secção Cível

ANÚNCIO
Proc. nº 19/2020-C. Execução Ordinária para Pagamento de Quantia Certa

O EXCELENTÍSSIMO DOUTOR TEÓFILO DA FONSECA BOLACHA, JUIZ-PRESIDENTE DA 1ª 
SECÇÃO CÍVEL DO TRIBUNAL J. P. DA ZAMBÉZIA

Faz saber que pela 1ª Secção Cível do Tribunal Judicial da Província da Zambézia e nos Autos 

de Execução Ordinária para Pagamento de Quantia Certa nº 19/2020-C, que o exequente 

Banco Comercial e de Investimentos, SA, move contra os executados: MD SHANEWAZ 

CHOWDHURY, RAZAQUE AHEMED e HALIMA BANÚ RAFICUDINKHAN, é por este meio 

citado o executado MD SHANEWAZ CHOWDHURY, solteiro, maior, de nacionalidade 

Bengalesa, natural de Bangladesh, titular do DIRE, nº 04BD00074610B, emitido aos 14 
de Setembro de 2018, titular do NUIT 133739807, com a última residência conhecida na 
província da Zambézia, no distrito de Milange, no Bairro 1 de Junho, actualmente em parte 
incerta, para, no prazo de dez dias, que começa a contar finda que seja a dilação de mais trinta 

dias, a contar da segunda e última publicação do respectivo anúncio, pagar ao exequente 

BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, nos autos de Execução Ordinária para 

Pagamento de Quantia Certa nº 19/2020-C, a quantia de 4 957 176,81MT (quatro 

milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, cento e setenta e seis meticais e oitenta 

e um centavos)ou dentro do mesmo prazo nomear à penhora bens suficientes para tal 
pagamento, custas, selos e acréscimos legais, movidos pelos fundamentos constantes da 

petição inicial, da qual o duplicado da mesma se encontra à disposição do citando no Cartório 
da 1ª Secção Cível deste Tribunal, para onde poderá obter nas horas normais de expediente, 
sob pena de se declarar devolvido ao exequente o direito de nomeação de bens à penhora, 
nos termos dos artigos 811º, 816º e 836º, nº 1 do CP Civil.

Quelimane, aos três dias do mês de Dezembro do ano dois mil e vinte e um.
A Escrivã de Direito

Cremilde Mário
Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Teófilo da Fonseca Bolacha
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de vinte dias, contados da segunda e última publicação 
deste anúncio, citando os credores desconhecidos dos executados: SWL 
CONSTRUÇÕES, EI, com sede no distrito de Marracuene, quilómetro nº 
23, na província de Maputo, HORTÊNCIA TACUSSE MAGAIA, residente na 
Avenida do Trabalho, nº 248, no 1º andar, Bairro do Alto Maé, nesta cidade 
de Maputo, para, no prazo de dez dias, posteriores àquele dos editos 
reclamarem, querendo, nos Autos de Execução Ordinária nº 101/21-W, 
em que é exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, o 
pagamento dos seus créditos pelo produto do bem penhorado, sobre que 
tenham garantia real, designadamente:

Verba Única
Imóvel descrito na Conservatória dos Registos de Maputo, sob o número 
59804 a fls. 145, do livro B-203, inscrito sob o nº 77.046 a fls. 52, do livro 
G/106, a favor de Hortência Tacusse Magaia, com hipoteca inscrita a 
favor do Banco Comercial e de Investimentos, SA, sob o nº 79252, fls. 
36, livro C-92.

Maputo, aos 6 de Maio de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal

4729

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO

DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA

Notificação ao 
Funcionário

Ao abrigo do nº 1 do artigo 114 
do EGFAE, conjugado com o nº 
1 do Artigo 95 do REGFAE serve 
a presente para notificar o Sr. 
SILVESTRE FELICIANO SULILA 
– Auxiliar Administrativo, afecto
ao Sector de Transportes do
Hospital Central de Maputo,
a comparecer na Secretaria
do Serviço de Urgência de
Adultos – SUR, às 9.00 horas
do dia 9/6/2022, para prestar
declarações.

Melhores cumprimentos

Maputo, aos 31 de Maio de 2022

A Instrutora
Maria Lúcia Aguiar Bila

(Tec. Prof. Admin. Pública)
4726
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
STAE-Secretariado Técnico de Administração Eleitoral.

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
1. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral-STAE convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras,

interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Nº de 
ordem

Modalidade contratação e 
respectiva referência Objecto do Concurso Concorrentes 

Elegiveis

Data e hora 
de entrega de 
documentos 

qualificação e 
propostas

Data e hora de 
abertura de 
documentos 

qualificação e 
propostas

Validade 
das 

propostas

Garantia Provisória

Valor Validade

01 Concurso Limitado nº004/
STAE/DA/040.222/22

Fornecimento de ma-
terial de escritorio

Nacionais  Es-
trangeiros

13/6/2022 

às 12.00 horas

13/6/2022 

às 12.15 horas
90 dias 0 30 dias

02
Concurso Limitado nº 

010/STAE/DA/071.1/22

Fornecimento de ma-
terial consumiveis de 

informáica

Nacionais 
Estrangeiros

13/6/2022

 às 10.00 horas

13/6/2022
 às 10.15 horas

90 dias 0 30 dias

2. Os concorrentes interessados deverão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no
Secretariado Técnico de Administração Eleitoral STAE - Central, Rua Dr. Almeida Ribeiro, nº 100, Tel: 21430282, Fax
21427740, Maputo, no Departamento das Aquisições, pela importância não restituível de 1.000,00MT (mil Meticais).

3. Para efeito, deverão depositar a quantia na Conta Nº 1305106010001 BCI, em nome do STAE – Secretariado Técnico de
Administração Eleitoral.

4. Os concorrentes interessados deverão apresentar o Certificado de Cadastro Único actualizado e reconhecido.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

6. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março 2016.

Maputo, aos 30 de Maio de 2022.

A Entidade Contratante
(Ilegível)

Rua Dr. Almeida Ribeiro nº 100 – Telefone 430282 – Fax 427740 - MAPUTO

1. Havendo necessidade de reforçar o Quadro de Pessoal do Secretariado Técnico de

Administração Eleitoral com o pessoal existente no Aparelho do Estado, torna-se público

que por Despacho de 21 de Fevereiro de 2022 do Exmo Senhor Director-Geral do STAE,

está aberto o Concurso por Mobilidade, de quadros de dentro da Função Pública para

o quadro de pessoal do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, nos termos do

artigo 19 do EGFAE, conjugado com os nºs 1 e 2 do artigo 64 do REGFAE, para o provimento 

das vagas abaixo:

 Carreira de Técnico Superior N1 – 5 lugares vagos

 Carreira de Técnico Superior de Comunicação Social N1  - 2 lugares vagos

 Carreira de Técnico Profissional ( Planificação) – 1 lugar vago
 Carreira de Técnico Profissional (Eletrónica) -1 lugar vago
 Secretáaria Executiva - 1 lugar vago

 Carreira de Técnico (Fiel de Armazém) – 1 lugar vago

 Carreira de Auxiliar Administrativo – 4 lugares vagos

 Carreira de Auxiliar – 3 lugares vagos

2. Poderão concorrer para o preenchimento dos lugares acima referidos, os funcionários

do Aparelho do Estado que preencham os requisitos previstos nos Qualificadores
Profissionais de Carreiras, Categorias e Funções de Direcção, Chefia e Confiança em
vigor no Aparelho do Estado, que reúnam os níveis de formação pretendida, nomeação

definitiva, informação de desempenho não inferior a bom nos últimos dois anos, Registo
Bibliográfico abonatório e idade não superior a quarenta (40) anos.

3. O pedido de admissão ao concurso por mobilidade deve ser dirigido ao Exmo Senhor

Director-Geral do STAE – Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, no prazo

de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação do Aviso, por meio de requerimento 

a ser depositado no STAE, sito na Rua Dr. Almeida Ribeiro, nº100.

O requerimento a ser submetido deverá conter os dados relativos a identificação do 
funcionário, bem como a categoria para o qual concorre, devendo-se juntar para além 

dos documentos necessários para aferição dos requisitos referidos no número anterior, a 

seguinte documentação:

a) Despacho de nomeação definitiva;

b) Título de Provimento ou Despacho da actual carreira/categoria visado ou anotado

pelo Tribunal Administrativo;

c) Cópia autenticada do Certificado das habilitações profissionais ou literárias;

d) Cópia autenticada do Bilhete de Identidade;

e) Número Único de Identificação Tributária (NUIT);

f) Despacho favorável para apresentação da candidatura emitido pelo dirigente com

competência para nomear na instituição onde o funcionário se encontra a exercer as

suas actividades; e

4. O processo de recrutamento e selecção dos candidatos no presente concurso seguirá o

metódo de avaliação curricular, seguida de entrevista profissional, com excepção dos
candidatos para as vagas de Auxiliar Administrativo (Condutor de veículos) que, para

além de avaliação curricular e entrevista profissional serão submetidos a testes práticos
de condução de automóveis.

Maputo, aos 31 de Maio de 2022

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
STAE - SECRETARIADO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO POR MOBILIDADE

Rua Doutor Almeida Ribeiro nº 100, Telefone 21 430 282/5  Fax 21 430 500 Maputo

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
O Fundo Nacional de Investigação convida empresas interessadas e qualificadas a apresentarem propostas em envelopes fechados e lacrados para o concurso abaixo 
indicado:

N° do Concurso Objecto do Concurso
Garantia 

Provisória
Data e horas-finais de 
Entrega das propostas

Data e Hora de Abertura das 
Propostas

Posicionamento do 
Júri

52A001552/Concurso 
Limitado/01/2021-Serv. 

Fornecimento de serviços 
de limpeza às instalações 

do FNI
7.500,00MT

21/6/2022
9.00 horas

21/6/2022
9.15 horas

28/6/2022
9.15 horas

Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso, ou adquirí-los, durante os dias úteis, das 7.30 às 15.30 
horas, no Fundo Nacional de Investigação, Av. da Namaacha, km 11.5, n.º 1163, tell: (+258) 21 724917, Fax 21724830/1, Maputo, pela importância não rembolsável 
de 1.000,00MT (mil meticais) não reembolsável, a ser depositada na conta 1432243910008, agência BCI

As propostas terão a validade de 120 dias. As mesmas, deverão ser entregues no endereço anteriormente indicado, e nos prazos discriminados. Serão abertas em 
sessão pública, na Sala de Reuniões, no mesmo endereço e na presença dos concorrentes que desejarem comparecer a sessão.

Poderão concorrer empresas interessadas e devidamente inscritas no Cadastro Único da UFSA

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

Maputo, a 1 de Junho de 2022

4722
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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONSULTOR INDIVIDUAL

Especialista em Governação e Ordenamento Marítimo para a Elaboração da 
Estratégia de Desenvolvimento da Economia Azul em Moçambique (EDEA)

PAÍS: MOÇAMBIQUE
Fonte de Financiamento: Donativo IDA D8120-MZ

Refª: MZ-PROAZUL-290145-CS-INDV

1. O Governo de Moçambique (GdM) recebeu um Donativo do Banco Mundial para implementar
Projecto de Economia Rural Sustentável (PERS), que é a primeira fase de uma abordagem
programática e multifaseada, que tem como objectivo aumentar a produtividade e o acesso
ao mercado para os beneficiários alvo e melhorar as práticas de gestão dos recursos naturais
em áreas selecionadas do projecto, e pretende usar parte destes recursos na contratação de
serviços de consultoria de um Especialista em Governação e Ordenamento Marítimo para
a Elaboração da Estratégia de Desenvolvimento da Economia Azul em Moçambique (EDEA)

2. Os serviços de Consultoria (“os Serviços”) incluem a Conclusão da elaboração da Estratégia
de Desenvolvimento da Economia Azul com horizonte 2030, adequada ao contexto nacional
e alinhada ao contexto regional e africano.

3. A duração do contrato será de 4 meses e espera-se que o início do Contrato seja durante o
mês de Julho de 2022.

4. A descrição detalhada dos serviços entre outros podem ser encontrados nos termos de
referência aos quais se pode aceder seguindo o seguinte link: https://www.proazul.gov.
mz/concursos/

5. O ProAzul, a agência implementadora convida candidatos interessados e com o perfil
requerido a submeter as suas propostas de candidatura que deverão constar dos seguintes
documentos: (i) carta de candidatura, CV (3 páginas), cópias de diplomas ou certificados de
habilitações académicas e 3 referências que poderão ser contactadas durante o processo de
avaliação e comparação de candidaturas. Todos os documentos devem ser apresentados em
Português.

6. Os requisitos mínimos de qualificação incluem:
a) Mínimo de pós-graduação em Ciências do Território, do Ambiente ou da Economia/De-

senvolvimento.
b) Mínimo de 10 anos de experiência em desenvolvimento de políticas, estratégias, e

planeamento de ordenamento do espaço marítimo e costeiro e governação do mar;
c) Mínimo de 10 anos de experiência na liderança de serviços de consultoria de natureza

semelhante;
d) Mínimo de 5 anos em trabalhos relacionados com a Economia Azul, com especial ênfase

na Governação e Ordenamento dos Espaços Marítimos;
e) Mínimo de 5 anos na facilitação de processos de consulta pública e condução de trabalhos

com alto envolvimento / engajamento de múltiplas partes interessadas;
f) Mínimo de 5 anos de trabalhos conduzidos para Moçambique, em particular em matérias

relacionadas à Governação e Ordenamento do Espaço Marítimo;

7. Chama-se a atenção dos 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 (“Regulamentos de Aquisições”), estabelecendo a política do Banco Mundial sobre
conflito de interesses.

8. O Consultor Individual será seleccionado de acordo com o método Selecção de Consultores
Individuais (IC) estabelecido no Regulamento de Aquisições.

9. As candidaturas deverão ser submetidas através do e-mail: aquisicoes@proazul.gov.mz
e o assunto deve ser: “Especialista em Governação e Ordenamento Marítimo.” A não
indicação do assunto pode fazer com que a candidatura não seja considerada.

10. O prazo para apresentação de candidaturas é 15 de Junho de 2022, às 14.00 horas.

11. Só serão contactados candidatos pré-seleccionados.

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONSULTOR INDIVIDUAL

Especialista em Economia Pesqueira para a Elaboração da Estratégia de 
Desenvolvimento da Economia Azul em Moçambique (EDEA)

PAÍS: MOÇAMBIQUE
Fonte de Financiamento: Donativo IDA D8120-MZ
Refª: MZ-PROAZUL-290143-CS-INDV

1. O Governo de Moçambique (GdM) recebeu um Donativo do Banco Mundial para implementar
Projecto de Economia Rural Sustentável (PERS), que é a primeira fase de uma abordagem
programática e multifaseada, que tem como objectivo aumentar a produtividade e o acesso ao
mercado para os beneficiários alvo e melhorar as práticas de gestão dos recursos naturais em
áreas selecionadas do projecto, e pretende usar parte destes recursos na contratação de serviços
de consultoria de um Especialista em Economia Pesqueira para a Elaboração da Estratégia de
Desenvolvimento da Economia Azul em Moçambique (EDEA)

2. Os serviços de Consultoria (“os Serviços”) incluem a Conclusão da elaboração da Estratégia
de Desenvolvimento da Economia Azul com horizonte 2030, adequada ao contexto nacional e
alinhada ao contexto regional e africano.

3. A duração do contrato será de 1,5 meses e espera-se que o início do Contrato seja durante o mês
de Julho de 2022.

4. A descrição detalhada dos serviços entre outros podem ser encontrados nos termos de referência
aos quais se pode aceder seguindo o seguinte link: https://www.proazul.gov.mz/concursos/

5. O ProAzul, a agência implementadora convida candidatos interessados e com o perfil requerido
a submeter as suas propostas de candidatura que deverão constar dos seguintes documentos:
(i) carta de candidatura, CV (3 páginas), cópias de diplomas ou certificados de habilitações
académicas e 3 referências que poderão ser contactadas durante o processo de avaliação e
comparação de candidaturas. Todos os documentos devem ser apresentados em Português.

6. Os requisitos mínimos de qualificação incluem:
a) Mínimo de pós-graduação em Economia, Gestão, Ciências do Mar ou outra área relevante,

com ênfase no sector/segmento pesqueiro;
b) Conhecimento de matérias relacionadas com a Economia Azul e com experiência mínima

de 10 anos na coordenação e/ou elaboração, revisão de Políticas, Planos Directores, Planos
Estratégicos e documentos afins no Sector das Pescas em Moçambique e/ou países com
características semelhantes;

c) Forte conhecimento e domínio de instrumentos estratégicos e legais do sector do mar e
pescas em Moçambique - Política Pesqueira e sua Estratégia de Implementação, Plano
Director das Pescas; Política e Estratégia do Mar, e outros instrumentos afins);

d) Capacidade de desenvolver orçamentos que assegurem a implementação de planos de acção,
bem como para a execução de programas e projectos públicos;

e) Experiência comprovada na liderança de serviços de natureza semelhante em firmas
consultoria;

f) Experiência na organização de encontros, reuniões: identificação dos grupos de referência,
organização de grupos de trabalho;

7. Chama-se a atenção dos 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
(“Regulamentos de Aquisições”), estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de
interesses.

8. O Consultor Individual será seleccionado de acordo com o método Selecção de Consultores
Individuais (IC) estabelecido no Regulamento de Aquisições.

9. As candidaturas deverão ser submetidas através do e-mail: aquisicoes@proazul.gov.mz e o
assunto deve ser: “Especialista em Economia Pesqueira.” A não indicação do assunto pode
fazer com que a candidatura não seja considerada.

10. O prazo para apresentação de candidaturas é 15 de Junho de 2022, às 14.00 horas.

11. Só serão contactados candidatos pré-seleccionados.

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de trinta de Maio 
de dois mil e vinte e dois, lavrada 
de folhas dez e seguintes, do livro 
de notas para escrituras diversas 
número 726-A, deste Primeiro 
Cartório Notarial de Maputo, perante 
mim, ANDRÉ CARLOS NICOLAU, 
Conservador e Notário Superior, em 
exercício no referido Cartório, foi 
lavrada uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de ALBERTO 
FERNANDO MANHIQUE, casado que 
era, sob o regime de comunhão geral, 
com Lurdes Francisco Chivinde, filho 
de Fernando Taisse Manhique e de 
Laurinda Hamela, natural dA Massinga, 
falecido no dia quatro de Maio de dois 
mil e vinte e dois, no Hospital Central 
de Maputo, com a última residência 
habitual no Bairro de Hulene “B”, nesta 
cidade de Maputo, não tendo deixado 

testamento nem qualquer outra 
disposição da sua última vontade, 
sucedem-lhe como únicas e universais 
herdeiras de todos seus bens móveis 
e imóveis, sua companheira LURDES 
FRANCISCO CHIVINDE e as filhas: 
HORTÊNCIA ALBERTO MANHIQUE, 
solteira, maior, natural de Maputo e 
LAURINDA ALBERTO MANHIQUE, 
solteira, maior, natural de Maputo, 
todas residentes nesta cidade de 
Maputo.

Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram às declaradas 
herdeiras ou com elas possam 
concorrer à herança do referido 
ALBERTO FERNANDO MANHIQUE.

Está Conforme
Maputo, aos 30 de Maio de 2022

O Notário
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO

PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO 
DE ALBERTO FERNANDO MANHIQUE
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
______

PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Balcão de Atendimento Único-BAÚ de Cabo Delgado em Pemba convida empresas interessadas a apresentarem propostas em 
cartas fechadas, para os seguintes concursos:

Concurso Limitado nº 05/BAU/UGEA/OE/2022: Aquisição de máquinas e equipamentos;

Concurso Limitado nº 07/BAU/UGEA/OE/2022: Conclusão da construção da futura casa protocolar do Director Executivo.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los na 
Secretaria do Balcão de Atendimento Único – BAÚ de Cabo Delgado em Pemba, sita na Rua 16 de Junho, n.º 253, R/C, nas 
horas normais de expediente, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais); 

O período de validade das propostas será de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação; 

As propostas deverão ser entregues na Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA) do BAÚ de Cabo Delgado na Cidade de 
Pemba, Rua 16 de Junho, nº 253, R/C até às 8.00 horas do dia 1 de Julho de 2022  e serão abertas em sessão pública, às 8.30 
do mesmo dia e endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer. 

No caso de Empreitada de Obras, a visita ao local de execução da obra, sita no bairro Eduardo Mondlane, zona da expansão é 
obrigatória. Para  efeito, o concorrente poderá efectuar a visita ao local de 1 a 30 de Junho de 2022, nas horas normais de 
expediente. 
Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Pemba, a1 de Junho de 2022
O Director Executivo

Belmiro J. S. Casimiro, MSc
  (Jurista “A”)
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES 
ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

CONCURSO N.º 03/ANE,IP-NP/SERV/LIMPEZA/2022

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ESCRITÓRIOS DA ANE, IP - NAMPULA

Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 3 do 
artigo 96 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso 
acima foi adjudicado à empresa LR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SU, LDA, pelo 
valor de 790.200,00MT (setecentos e noventa mil e duzentos meticais).

Nampula, Maio de 2022

A Entidade Contratante

47224779

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONSULTOR INDIVIDUAL

Especialista em Sector Privado e Infra-estruturas para a Elaboração da 
Estratégia de Desenvolvimento da Economia Azul em Moçambique (EDEA)

PAÍS: MOÇAMBIQUE
Fonte de Financiamento: Donativo IDA D8120-MZ
Refª: MZ-PROAZUL-290153-CS-INDV

1. O Governo de Moçambique (GdM) recebeu um Donativo do Banco Mundial para implementar
Projecto de Economia Rural Sustentável (PERS), que é a primeira fase de uma abordagem
programática e multifaseada, que tem como objectivo aumentar a produtividade e o acesso ao
mercado para os beneficiários alvo e melhorar as práticas de gestão dos recursos naturais em
áreas seleccionadas do projecto, e pretende usar parte destes recursos na contratação de serviços 
de consultoria de um Especialista em Sector Privado e Infra-estruturas para a Elaboração da
Estratégia de Desenvolvimento da Economia Azul em Moçambique (EDEA).

2. Os serviços de Consultoria (“os Serviços”) incluem a Conclusão da Elaboração da Estratégia
de Desenvolvimento da Economia Azul com horizonte 2030, adequada ao contexto nacional e
alinhada ao contexto regional e africano.

3. A duração do contrato será de 1,5 meses e espera-se que o início do Contrato seja durante o mês
de Julho de 2022.

4. A descrição detalhada dos serviços entre outros poderão ser encontrados nos termos de referência 
aos quais se pode aceder seguindo o seguinte link:

https://www.proazul.gov.mz/concursos/

5. O ProAzul, a agência implementadora convida candidatos interessados e com o perfil requerido
a submeter as suas propostas de candidatura que deverão constar dos seguintes documentos:
(i) carta de candidatura, CV (3 páginas), cópias de diplomas ou Certificados de habilitações
académicas e 3 referências que poderão ser contactadas durante o processo de avaliação e
comparação de candidaturas. Todos os documentos deverão ser apresentados em Português.

6. Os requisitos mínimos de qualificação incluem:
a) Possuir estudos superiores (não inferiores a pós-graduação) em Gestão, Economia,

Engenharia e Ciências do Mar;

b) Experiência mínima de 10 anos no desenho e gestão de projectos de infra-estruturas costeiras 
e/ou associadas à economia azul, incluindo a capacidade de desenvolver orçamentos
associados, no contexto do desenvolvimento da economia azul;

c) Experiência em analisar o ecossistema de investimentos na Economia Azul incluindo
um levantamento, funções e exemplos de fundos privados virados para investimentos
sustentáveis;

d) Experiência em desenvolver e implementar actividades do Governo no engajamento de
parcerias com sector privado para o desenvolvimento e implementação de actividades
inerentes à gestão dos recursos naturais;

e) Experiência comprovada na interacção com entidades do governo e com o sector privado na
gestão de projectos sustentáveis;

7. Chama-se a atenção dos 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
(“Regulamentos de Aquisições”), estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de
interesses.

8. O Consultor Individual será seleccionado de acordo com o método Selecção de Consultores
Individuais (IC) estabelecido no Regulamento de Aquisições.

9. As candidaturas deverão ser submetidas através do e-mail: aquisicoes@proazul.gov.mz e o
assunto deve ser: “Especialista em Sector Privado e Infra-estruturas.” A não indicação do
assunto pode fazer com que a candidatura não seja considerada.

10. O prazo para apresentação de candidaturas é 15 de Junho de 2022, às 14.00 horas.

11. Só serão contactados candidatos pré-seleccionados.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONALDE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Adenda ao Anúncio do Concurso /25A001652/CP/N°03/2022/INGD/ UGEA

Concurso Público N.º 25A001652/CP/N°03/2022/ UGEA - 
Para Contratação de Fornecimento de 7 (Sete) Viaturas

Nos termos do anúncio do Concurso Público /25A001652/CP/N°03/2022/
INGD/UGEA, publicado no jornal “Notícias” nos dias 16 e 17 de Maio de 2022 
emite-se a seguinte Adenda:

1. No nº1 do referido anúncio, onde se lê “que deverão entregar as proposta até
às 10.00 horas do dia 30/5/2022” deve ler – se “que deverão ser entregues até
às 10.00 horas do dia 6/6/2022 e serão abertas em sessão publica, no mesmo
endereço, às 10.30 horas do mesmo dia, na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer”.

Todas as demais cláusulas e condições dos Documentos de Concurso permanecem 
inalteradas.

Cordiais saudações

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVINCIAL DE CABO DELGADO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DAS OBRAS PÚBLICAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ADITAMENTOAO ANÚNCIO DO CONCURSO Nº 47C001361/CP/003/2022

Contratação de Empreitada de Obra para Desenho e Construção de 
13 Sistemas de Abastecimento de Água Multiuso de Energia Solar em 

Comunidades Rurais na Província de Cabo Delgado

Em aditamento ao Anúncio do Concurso em epígrafe, publicado no jornal “Notícias” do dia 13 de Maio de 2022,  

vimos por este estender o prazo de submissão das propostas de acordo com o seguinte:

1. As propostas, devidamente seladas, com indicação clara do Concurso, deverão ser entregues na Secretaria

da Direção Provincial das Obras Públicas de Cabo Delgado (DPOP – Cabo Delgado), na cidade da Pemba, até
às 13.00 horas do dia 20 de Junho de 2022. A abertura das propostas terá lugar às 13.15 horas do dia
20 de Junho de 2022, no endereço acima indicado. A abertura das propostas é pública e será na presença

dos concorrentes ou seus legítimos representantes que queiram assistir  este acto.

2. O Anúncio do Posicionamento  dos concorrentes será no dia 13 de Julho de 2022, na Sala de Reuniões da

DPOP Cabo Delgado, às 11.00 horas.

Pemba, aos 31 de Maio de 2022

O Director Provincial
(Ilegível)

Rua da Gare da Mercadorias nº 690, Parque do INGD, Tel: 871245390, e-mail: ingd.geral.@ingd.gov.mz-Maputo

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Anúncio de vaga 
 Gestor/a de Água, Saneamento e Higiene (Inhassoro)

A SNV visa aumentar o número de mulheres em posições de liderança e encoraja positivamente as candidatas qualificadas e 
elegíveis do sexo feminino a submeter candidaturas.

SNV é uma organização não-lucrativa de desenvolvimento internacional. Fundada na Holanda há mais de 50 anos, construí-
mos uma presença local, a longo prazo em mais de 23 países mais pobres na Ásia, África e América Latina. Acreditamos que 
ninguém deveria viver na pobreza. Dedicamo-nos a apoiar uma sociedade na qual todas as pessoas, independentemente de 
raça, classe ou gênero, têm da liberdade de procurar o seu desenvolvimento sustentável. O nosso foco é aumentar a renda das 
pessoas e oportunidades de emprego em sectores produtivos, como a agricultura, bem como melhorar o acesso a serviços 
básicos, como energia, água, saneamento e higiene. O objectivo principal da posição é implementar um programa quinque-
nal de Água e Saneamento Sustentável nos distritos de Govuro e Inhassoro, na Província de Inhambane, nas comunidades 
seleccionadas. 

Responsabilidades Chave:
• Fornecer direcção e orientação técnica e estratégica ao projecto e seus parceiros a nível do projecto;

• Gestão eficiente dos recursos humanos e financeiros; assegurar a coordenação eficaz das actividades do projecto
com as equipas do projecto, rever e aprovar os orçamentos do projecto e monitorizar as despesas também em rela-
ção aos projectos dos parceiros;

• Assegurar o controlo de qualidade e cumprimentos com as metas estabelecidos, desenvolver e manter um plano de
base e de monitoria e metas estabelecidos; contabilizar e reportar à SNV, ao doador e aos clientes sobre o desempe-
nho do projecto;

• Construir e manter relações com as partes interessadas no projecto, incluindo autoridades governamentais ao nível
local, sector privado, e parceiros;

• Orientar o desenvolvimento do conhecimento, documentação e comunicação e marca, em estreita colaboração com
o doador e a equipe ao nível do projecto;

• Assegurar que o género e a inclusão e conteúdo local são abordados na prestação de serviços pelos prestadores de
serviços.

• Apoiar e orientar os parceiros. Apoiar o governo local na institucionalização da monitoria dos serviços de sanea-
mento e higiene.

• Responsável pela formação e capacitação das partes interessadas nos padrões nacionais e internacionais relevan-
tes dos serviços de abastecimento de água ou de saneamento & higiene.

• Facilitar e documentar reuniões regulares, incluindo monitoria e relatórios conjuntos.

• Estabelecimento de abordagens de comunicação de mudança de comportamento para o saneamento, higiene e ges-
tão da água segura.

• Estabelecimento de uma cadeia de abastecimento de saneamento doméstico, gestão da promoção e educação hi-
giénica, desenvolvimento de produtos e serviços de saneamento e apoiar e desenvolvimento de fornecedores de
serviços de saneamento.

Requisitos Chaves:
• Mestrado em disciplina relevante e (mínimo 5 anos) experiência relevante em trabalho de desenvolvimento, gestão

de projectos num contexto internacional incluindo experiência de campo na implementação de projectos de Água, 
Higiene e Saneamento;

• Experiência de trabalhar com o governo no desenvolvimento de capacidades;

• Fluência em inglês e português;

Candidaturas
Caso tenha as habilidades e atributos adequados, envie a sua candidatura e CV, através do seguinte link:
 https://smrtr.io/9hfBX   - até ao dia 16 de Junho de 2022. Somente os candidatos seleccionados para entrevista serão 
contactados no prazo de duas semanas, após a data de encerramento das candidaturas.  

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Conselho dos Serviços de Representação do Estado de Manica

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA DE MOÇAMBIQUE
CENTRO ZONAL CENTRO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSO
No âmbito do Projecto de Pesquisa Científica com o the National Research Institute of Animal 
Production da Polónia, o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique - Centro Zonal 
Centro convida pessoas colectivas ou singulares que reúnam requisitos de elegibilidade a 
apresentarem propostas para fornecimento de bens, de acordo com o seguinte:

Nº  do 
Concurso Obejecto Modalidade Garantia 

Provisória

Data e Hora 
de Entrega de 

Propostas

Data e Hora de 
Abertura de 

Propostas

01/IIAM-
CZC/

UGEA/2022

Lote 1: 
Fornecimento de 
equipamento de 

laboratório

Concurso 
Limitado N/A

 13/6/2022
 pelas 10.00 horas 

13/6/2022 
pelas 10.20 horas

Lote 2: 
Fornecimento de 
consumiveis de 

laboratório

Concurso 
Limitado N/A 13/6/2022 

pelas 11.00 horas
13/06/2022 pelas

11:20 Horás

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar e adquirir os do-
cumentos do concurso, no endereço a baixo indicado, durante as horas normais de expe-
diente, a partir de  1/6/2022, pela importância não reembolsável de 1.000.00MT (mil
meticais). O valor deverá ser depositado na conta número  76637567-DPA Proagri Banco
BIM.

2. As propostas são válidas por um período de 90 dias, o concurso será regido pelo Regula-
mento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Presta-
ção de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, até à hora e data acima
indicadas e serão abertas em sessão pública, na Sala de Reuniões desta delegação.

Endereço: IIAM-CZC, Bairro; Nhamadjessa, Rua da Unopa, (instalações da oficina da D.P.A.S.A, 
antigas instalações da mosca tsé-tsé) Cidade de Chimoio – Manica, Telefax: 258-251-23688, 
nas horas normais de expediente – Repartição do Património/UGEA. 

Chimoio, Maio de 2022
Autoridade Competente

4801
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE 33Quarta-feira, 1 de Junho de 2022

4797

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE34 Quarta-feira, 1 de Junho de 2022

4794

118

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL

DIRECÇÃO PROVINCIAL DA JUVENTUDE, EMPREGO E DESPORTO
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
A Direcção Provincial da Juventude, Emprego e Desporto da Zambézia, vem por meio desta, de acordo com a 
alínea c) do no 2 do artigo 32 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 15/2010, de 24 de Maio, comunica-se 
a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

No Nome do concorrente Objectivos de concurso
Valor da adjudicação 

incluindo IVA
01 SIGAME LOTE 2: Fornecimento de géneros alimentícios 84.440,00MT
02 MIA TRADING LOTE 3: Fornecimento de material de escritório 82.640,00MT   

03
ORGANIZAÇÕES JUENTA, 

LDA
LOTE 4: Fornecimento de material de higiene e limpeza 25.336,00MT  

04 MOZINFO LOTE 5: Reparação e manutenção de material informático 71.400,00MT
05 MOZINFO LOTE 6: Reparação e manutenção de ar-condicionado 104.000,00MT     
06 RB CORPORATION LOTE 7: Serviços Gráficos 98.500,00MT
07 SIGAME LOTE 8: Fornecimento de material para formação Kits 1.864.476,90MT

08
AMELIA CATERING E 

EVENTOS
LOTE 9: Catering (Lanches e almoços) 315.000,00MT

09 BOMBA BONS SINAIS LOTE 11: Fornecimento de combustíveis e lubrificantes 587.732,00MT
10 INFO SERVICE Fornecimento de material mobiliário de escritório 157.000,00MT
11 COPY AND SOLUCTION Fornecimento de material informático 404.350.00MT
12 MBV SEGURANÇA Prestação de serviços de segurança 396.000,00MT
13 MAG DIESEL Reparação e manutenção de viatura 380.000,00MT
14 RAMOS CONSTRUÇÕES Reabilitação da casa protocolar do director provincial 107.436,00MT
15 REIS CONSTRUÇÕES Reabilitação e apetrechamento de 8 centros juvenis 1.293.729,84MT

16 MOCUBA CONSTRUÇÕES
Conclusão da 3a fase da obra e Pousada Juvenil de 

Quelimane
13.232.211,53MT

17 ALIF, LDA Fornecimento de material e equipamento desportivo 2.350.000,00MT

Quelimane, aos 13 de Maio de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível)

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO 
DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTALEIRO DA HCB                       

EM CHIMOIO, PROVÍNCIA DE MANICA

CONCURSO Nº: HCB/DSA/CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE 
REQUALIFICAÇÃO DO ESTALEIRO DE CHIMOIO/051/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende lançar um concurso, cujo objectivo é de 
contratar um consultor especializado que possa executar os trabalhos de adequação do Projecto 
existente, Assistência Técnica ao Procurement e Fiscalização das Obras de Requalificação do seu 
Estaleiro em Chimoio, Província de Manica, com qualidade especificada, comprovada e a um preço 
competitivo. 

Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas 
qualificadas e com experiência relevante comprovada atravês de cartas abonatórias. Os interessados 
deverão, impreterivelmente reunir os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:

1. Possuir Certidão de Registo Comercial, Estatutos e Alvará para execução de projectos de
consultoria actualizado de pelo menos 4ª classe;

2. Apresentar o perfil da empresa destacando a experiência relevante geral em fiscalização de
obras de construção civil e a carteira de clientes (experiência geral na área de consultoria e
fiscalização em construção civil);

3. Possuir experiência em trabalhos de natureza e volumes similares nos últimos 7 anos (pelo
menos 3 referências de boa execução de trabalhos de fiscalização de obras de natureza e
dimensões similares e, comprovados mediante a apresentação de cartas abonatórias);

4. Possuir recursos humanos, equipamentos materiais e estrutura de gestão, com qualificações,
competência em executar trabalhos de natureza similar ao objecto do concurso;

5. Possuir a certidão de quitação que comprove que o concorrente tem situação regularizada nas
Finanças e Segurança Social;

6. Possuir a declaração emitida por entidade competente, que demonstra que o concorrente não
está em processo de insolvência e recuperação;

7. Possuir o relatório de contas dos últimos 5 anos (Balanço e demonstração de resultado), que
comprovem que o concorrente possui a robustez financeira a para a execução dos serviços.

As instituições interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima referidos poderão obter, sem 
quaisquer custos o Caderno de Encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico: 
concurso-estaleiro-chimoio@hcb.co.mz, até às 17.00 horasdo dia 10 de Junho de 2022.

Na referida Manifestação de Interesse deverá indicar o nome da empresa e constar no campo 
“Assunto” do e-mail o texto “HCB/DSA/CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE 
REQUALIFICAÇÃO DO ESTALEIRO DE CHIMOIO/051/2022– Manifestação de interesse”.

O concurso será regido pelos procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços em vigor na HCB.

Songo, a 1 de Junho de 2022

Sede:
Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete
PBX: +258 252 80000, +258 252 82220
Conselho de Administração: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

Escritório de Maputo:
Av. 25 de Setembro, 420 – 6º Andar – Maputo
PBX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

9ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Nona Secção deste Tribunal correm éditos de trinta dias, citando 
BRUNO MIGUEL MILAZE NHAMONA, residente no Bairro Ponta Gea, Rua 
Mouzinho de Albuquerque, Q. 3, casa nº 75, cidade da Beira, para no prazo 
de dez (10) dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo 
a contar da segunda e última publicação do respectivo anúncio, pagar ao 
exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO, SA, (BCI), a quan-
tia de 573 727,49MT (quinhentos e setenta e três mil e setecentos e 
vinte e sete meticais e quarenta e nove centavos), em dívida nos Au-
tos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa Sob Forma 
Ordinária, nº 83/2021/D, que por esta Secção lhe move o referido ex-
equente, ou no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal 
pagamento e do mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos 
termos do artigo 812º e seguintes do C.P.C., sob pena de, não o fazendo se 
devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus termos, 
conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial que se en-
contra à disposição do executado, no Cartório desta Secção, podendo ser 
levantado dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 4 de Maio de dois mil e vinte e dois

O Ajudante de Escrivão de Direito
Augusto Armando Nhanengue

Verifiquei

A juíza de Direito
Drª Liliana Gina dos Santos Mazalo

4800

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE TETE

5ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

O MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA QUINTA SECÇÃO COMERCIAL DO 
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE TETE

Faz saber que pela Quinta Secção Comercial deste Tribunal, correm seus termos 
uns Autos de Acção Declarativa de Condenação nº 23/2017, em que é autor 
BRITISH AMERICAN TOBACCO MOZAMBIQUE, LIMITADA, representada pelo 
seu Director-Geral, o senhor Alexandre Lamego Carpenter Ferreira, maior, 
de nacionalidade brasileira, portador do DIRE 11BR00098579B, emitido pelo 
Serviço Nacional de Migração em 8 de Agosto de 2017 e válido até 8 de Agosto 
de 2018 e ré: VISION INTERNACIONAL TOBACCO MOZAMBIQUE, LIMITADA, 
Sociedade Comercial de Direito Moçambicano, constituída sob a forma de 
sociedade por quotas, com sede na Avenida da OUA, nº 121, 1º andar, sala nº 11, 
cidade de Tete, na província de Tete, representada pelos administradores e pelo 
Procurador, os senhores Qin Chen, maior, de nacionalidade chinesa, portador do 
passaporte nº G50405478 e senhor Jian Lian, maior, casado, de nacionalidade 
chinesa, portador do passaporte nº E50461976, ora em parte incerta. É por esta 
forma citado, para, no prazo de 20 (vinte) dias, finda a dilação de trinta (30) 
dias, a contar da publicação deste e do último anúncio, contestar querendo, a 
presente Acção que por este juízo lhe move a VISION INTERNACIONAL TOBACCO 
MOZAMBIQUE, LIMITADA, pelos fundamentos constantes da petição inicial, 
advertindo que a falta de contestação importa a confissão dos factos articulados 
pela autora.

A petição inicial que se encontra à disposição no Cartório da Quinta Secção 
Comercial deste Tribunal.

Tete, Março de 2022

O Juiz de Direito
Dr. Solano Rota Sitão

A Escrivã de Direito
Maria da Conceição Santos 4798

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE 35Quarta-feira, 1 de Junho de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO

DIRECÇÃO DO HCM - ILEGÍVEL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Hospital Central de Maputo (HCM) convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para fornecimento de Bens, Serviços e Obras Públicas, conforme 
descrito no quadro abaixo:

Nº

Nº. do 
Concurso/
Proposta 

Financeira

Objecto do Concurso Modalidade 
do Concurso

Data e Hora-
limite da 

entrega das 
Propostas

Data e 
Hora de 

Abertura das 
Propostas

Valor de 
Garantia 

Provisória em 
MT

01
58A000741/
CC/26/2022

Aquisição de material de protecção para uso no departamento de 
manutenção do HCM

Concurso Por 
Cotações

6/6/2022
10.00 horas

6/6/2022
10.15 horas

N/A

02
58ª000741/
CL/22/2022

Prestação de serviços de timbragem de roupas e artigos hospitalares 
Concurso 
Limitado

16/6/2022
10.00 horas

16/6/2022
10.15 horas

N/A

03
58A000741/
CL/18/2022

Aquisição de consumíveis para Departamento de Cirurgia-Serviço de 
Maxilo Facial do HCM

Concurso 
Limitado

14/6/2022
11.15 horas

14/6/2022
11.30 horas

N/A

04
58A000741/
CL/30/2022

Serviço de restauração de cadeiras, sofás, macas e marquesas do HCM
Concurso 
Limitado

15/6/2022
10.00 horas

15/6/2022
10.15 horas

N/A

05
58A000741/
CL/21/2022

Aquisição de duas máquinas fotocopiadoras para UGEA 
e Departamento de Aprovisionamento do HCM

Concurso 
Limitado

22/6/2022
11.00 horas

22/6/2022
11.15 horas

N/A

06
58A000741/
CP/19/2022

Prestação de serviço de manutenção de 8 máquinas B. Brown e 4 
máquinas Nipro alocadas à Unidade Hemodiálise

Concurso
Público

27/6/2022
10.30 horas

27/6/2022
10.45 horas

25.000,00

07
58A000741/
CP/18/2022

Aquisição de aparelhos de electrocoagulação e respectivos acessórios 
para B.O.C

Concurso
Público

24/6/2022
10.30 horas

26/6/2022
10.45 horas

17.000,00

08
58A000741/
CP/06/2022

Fornecimento de agrafadores circulares para Departamento de Cirurgia 
do HCM

Concurso
Público

23/6/2022
10.30 horas

23/6/2022
10.45 horas

Não exigido 

09
58A000741/
CP/20/2022

Aquisição de Cassetes de Digitalização de RX (IPS) para Serviço de 
Radiologia do HCM

Concurso
Público

28/6/2022
11.30 horas

28/6/2022
11.45 horas

Não exigido 

58A000741/
CP/21/2022

Fornecimento de material de higiene e limpeza para Clínica Especial do 
HCM
Lote I: Material de higiene e limpeza
Lote II: Sacos plásticos

Concurso
Público

24/6/2022
11.30 horas

26/6/2022
11.45 horas

Lote I: 
30.000,00

Proposta Fin. 
Nº 38

Fornecimento de consumíveis e equipamentos para Consulta Externa de 
Estomatologia

Pedidos de 
Cotações

15/6/2022 
10.30 horas

N/A N/A

Notas Importantes:

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar e adquirir os Documentos do Concurso na UGEA do Hospital, sita no endereço indicado no final 
deste anúncio, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). 

2. O pagamento deverá ser feito em depósito directo no Banco Millennium BIM (Conta N.º 131007619 NIB: 0001000000131007619.57; Moeda MZN - Hospital Central de 
Maputo – Escalas de Urgências).

3. N.B: Os concorrentes deverão efectuar visitas para os concursos nºs: 

N.º do Concurso/
Processo

Data da Visita Hora da Visita Local de concentração Hora de concentração

58A000741/CP/19/2022 7/6/2022 10.00 horas UGEA 9.45 horas

A visita ao local da Obra/Manutenção é de carácter obrigatório
a) O período de validade das propostas deverá ser de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data da sua abertura;

b) Os Cadernos de Encargos serão adquiridos na Secretaria Geral do Hospital Central de Maputo em frente à Farmácia Central, Av. Agostinho Neto, nº 1164, 1º 
Andar;

c) Os cadernos dos Concursos por Cotações e de Pequena Dimensão estão isentos ao pagamento;

d) O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 31 de Maio de 2022
Endereço: Hospital Central de Maputo

Direcção DO HCM - (Ilegível)
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Av. Agostinho Neto, n.º 1164 - Bloco Central - 3º andar - Telefax: 21 357900
Maputo – Moçambique

4726

República de Moçambique
Província de Cabo Delgado

GOVERNO DO DISTRITO DE IBO
UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

CONCURSO N.º 03/UGEA/GDI/2022

CONVITE DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Contratação de Serviços de Consultoria para trabalhos de Fiscalização de Obras 
de Contratação de Empreitada de Obras de Reconstrução da Residência do 
Chefe do Posto Administrativo de Quirimba.

1.  O Governo do Distrito do Ibo convida fiscais singulares interessados
para apresentarem manifestação de interesse acompanhada de proposta
técnica e financeira em envelopes separados, devidamente identificados
e selados.

2.  A Proposta Técnica deverá incluir para além de CV, toda informação
Julgada pertinente a relação dos trabalhos relevantes realizados nos
últimos cinco (5) anos, indicando trabalhos similares realizados,
experiência do fiscal e que esta qualificada para a realização dos referidos
serviços cuja selecção será baseada nas Qualificações do Fiscal.

Concurso Objeto de Concurso
Hora e data-limite para 

apresentação das 
Propostas

CONCURSO N.º 03/
GDI⁄SDPI/UGEA/2022

 Fiscalização  de 
Empreitada de Obras 
de Reconstrução da 

Residência do Chefe do 
Posto Administrativo de 

Quirimba

Às 12.00 horas do dia 
30/6/2022

3.  A visita de reconhecimento ao local da obra é obrigatório e o certificado
de visita deverá ser parte dos documentos de concursos para o
efeito, deverão efectuar a visita ao local da obra no dia 18/6/2022, a
concentração será no Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estruturas 
e partida às 10.00 horas.

4.  Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, adquirir
os termos de referências e depósito das propostas de interesse no Serviço 
Distrital de Planeamento e Infra-estruturas de Ibo, Rua da República, Cel
869093153, Vila do Ibo.

Ibo, aos 24 de Maio de 2022
Secretário Permanente do Distrito do Ibo

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO DA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 

de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Mar ço, comunica-se a adjudicação dos 

objectos dos concursos abaixo, conforme o seguinte:

Nº 
Ord

Modalidade de 
Contratação

Objecto de Concurso
Valor da 

Adjudicação 
Concorrente Vencedor

1
Concurso Público 

27E003461/CP/Nº 
0001/2022 

Aquisição de 10 viaturas 
cabina dupla à todo terreno

29.550.000,00MT RONIL, LDA

2
Concurso por Ajuste 

Directo 27E003461/AD/Nº 
0009/2022 

Manutenção e reparação de 
viaturas da DPPFZ

947.800,00MT
MAHOMED ALBAKAR 

ABDUL RAZAK

O Director Provincial  

(Ilegível)

DPPFZ- Av: Josina Machel n° 653 1° Andar Edifício do Governo Provincial – cidade de Quelimane
117

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial deste Tribunal correm 
éditos de trinta (30) dias, citando o executado MICHAQUE 
ANICETO LANGA, com último domicílio conhecido no 
Bairro de Inhagoia “B”, Q. 12, casa nº 18, célula nº 5, cell. 
82-3841208, para, no prazo de dez (10) dias, que começa a
correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da segunda
e última publicação deste anúncio, pagar ao exequente
BIM - BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA, a
quantia de 726 215,75MT (setecentos e vinte e seis mil,
duzentos e quinze meticais e setenta e cinco centavos)
em dívida nos Autos de Execução Ordinária nº 29/22-G,
que por esta Secção lhe move o referido exequente, ou no
mesmo prazo nomear à penhora bens suficientes para tal
pagamento e do mais que acrescer ou deduzir a oposição
que tiver, nos termos dos artigos 811º, nº 1, 812º e 816º
do C.P.C., respectivamente, sob pena de, não o fazendo, se
devolver esse direito ao exequente, nos termos da al. a), nº
1 do artigo 836º do C.P.C., prosseguindo a execução seus
termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da
petição inicial, que se encontra à disposição do executado
no Cartório desta Secção, podendo ser levantado dentro
das horas normais de expediente.

Maputo, aos vinte e cinco de Maio do ano dois mil e vinte e 
dois

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
O Juiz de Direito

Hermenegildo Pedro Chambal
4804

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MANICA EM FOCO

Superfície 62.272 km²
População  1 412 248 (2007); 12 Distritos
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A VOZ DO CIDADÃO

Anúncio de Concurso

Serviços de Internet

A Embaixada dos Estados Unidos 

da América em Maputo convida a to-

das as partes interessadas a apresen-

tarem propostas para fornecimento 

de Serviços de Internet para a Mis-

são Americana em Maputo. 

Os Termos de referência poderão ser 

obtidos pelos interessados através do 

link: 

https://sam.gov/opp 

f7cf20b404924f48bb-

1138034c2ea062/

view#attachments-links

A visita ao local para a avaliação dos 

trabalhos está agendada para às 9.00 

horas do dia 9 de Junho de 2022. 

Propostas electrónicas

Propostas electrónicas deverão ser 

enviadas até às 10.00 horas do 

dia 30 de Junho de 2022 para o se-

guinte endereço: 

maputogsoprocurement@state.gov

Os pedidos de esclarecimentos pode-

rão ser enviados para o mesmo ende-

reço acima citado até ao dia 17 de Ju-

nho de 2022.  

Maputo, a 1 de Junho de 2022

Tender Announcement

Internet Services

The U.S. Embassy in Maputo hereby 

invites all interested parties to submit 

proposals for the provision of Inter-

net Services for the U.S. Mission in 

Maputo. 

The Scope of Work can be obtained by 

interested parties through the link:

https://sam.gov/opp/

f7cf20b404924f48bb-

1138034c2ea062/

view#attachments-links

The site visit to evaluate the work is 

scheduled for 09:00 a.m on June 

09th, 2022. 

Electronic submission

Electronic proposals must be submit-

ted by 10:00 hours on June 30th, 2022, 

to the following address: 

maputogsoprocurement@state.gov

Clarification enquiries may be 
addressed to the same address 

above by Junho 17th, 2022. 

Maputo, June 2022

4916

M
ACATE e Vandu-
zi, dois distritos que 
acabam de ascender 
a esta categoria, dis-
putam limites com o 

Município de Chimoio. As duas 
zonas consideram que a cidade 
de Chimoio tem vindo a expan-
dir-se para além dos seus limi-
tes, concedendo talhões e au-
torizando construções em áreas 
integrantes dos territórios de 
Vanduzi e Macate.

O facto veio a terreiro no 
decurso da I Sessão do Conse-
lho Coordenador do Governo do 
Distrito de Chimoio, que entre 
outras matérias, debateu os li-
mites do território da cidade de 
Chimoio com os distritos circun-
vizinhos e a situação das terras 
ociosas no perímetro da capital 
provincial de Manica. 

Com efeito, segundo Rodri-
gues Mambonhe, representante 
dos Serviços Provinciais de Ter-
ra e Ambiente no Conselho dos 
Serviços Provinciais de Repre-
sentação do Estado em Manica, 
tal situação tem vindo a cons-
tranger o processo de expansão 
da cidade de Chimoio, que se li-
mita a Sul pelo distrito de Macate 
e Oeste e Noroeste, por Vanduzi.

De acordo com Mambonhe, 
Chimoio quer expandir-se mas 
está rodeado de áreas não clara-
mente delimitadas. Esta situação 
tem provocado conflitos não só 
entre os que usufruem da terra, 
como também entre a edilidade 

Chimoio, Vanduzi
e Macate disputam limites

e as administrações dos distritos 
de Vanduzi, Macate e Gondola.

A fonte explica que embora 
Gondola faça limite com Chi-
moio a Este e Nordeste, a situa-
ção é descrita como sendo crítica 
em relação aos distritos de Van-
duzi e Macate, para onde a cida-
de pretende expandir-se.

Por isso, Mambonhe disse 
que o assunto já foi submetido 
ao Ministério da Administração 
Pública, entidade que zela pela 
divisão administrativa do país, 

para efeitos de análise, clarifica-
ção e aprovação dos novos limi-
tes entre os dois distritos com a 
cidade capital da província de 
Manica.

Afirmou que o problema tem 
vindo a agravar-se devido ao 
desconhecimento das leis que 
regulam a terra por parte das li-
deranças comunitárias, que são 
consideradas como catalisadoras 
dos conflitos de terra que se vi-
vem na região. Por isso, declarou 
ser imperiosa a sua capacitação 

para que possam ajudar a edili-
dade na gestão do solo urbano. 

Afiançou que o problema 
deve ser resolvido com maior 
brevidade, pois tem vindo a em-
perrar o processo de expansão 
urbana da cidade de Chimoio, 
onde cada vez mais muníci-
pes precisam de talhões para a 
construção das suas habitações 
e para erguer empreendimentos 
de vária natureza. Reconheceu 
a urgência de Chimoio alargar 
a área da cidade para que possa 

atender o processo de expansão 
das zonas residenciais e para a 
construção de infra-estruturas 
sócio-económicas.

Frisou que devido à pressão 
pela procura de espaços para a 
habitação, só no primeiro tri-
mestre deste ano o sector do 
Ambiente mediou três conflitos 
de terras, alguns deles provoca-
dos por interpretação errada das 
fronteiras entre a cidade e os dis-
tritos de Vanduzi e Macate, so-
bretudo nas zonas limítrofes com 
Marera, Zembe e Chiremera.

A I Sessão do Conselho Coor-
denador do Distrito de Chimoio 
debateu igualmente a problemá-
tica das terras ociosas no interior 
da cidade, as quais poderão ser 
desagregadas e integradas no 
processo de expansão da cidade 
de Chimoio, que carece de espa-
ço para desenvolver.

Aliás, segundo Mambonhe, a 
orientação para o redimensiona-
mento das terras ociosas foi lan-
çada em 2018 e visa, entre outros 
objectivos, garantir a disponibi-
lidade de espaço para expansão 
urbana, tendo em vista à avalan-
che que se verifica na construção 
de habitações e infra-estruturas 
públicas e privadas.

Entretanto, o administrador 
do distrito de Chimoio, Daniel 
Andicene, disse estar previsto 
para o segundo semestre deste 
ano, a construção de uma ponte 
de raiz sobre o rio Mudzingaze, 
que vai ligar os bairros Vila-Nova 
e 16 de Junho, na região de Tam-
bara II, num projecto orçado em 
três milhões de meticais.

Participantes ao conselho coordenador

Estrangeiros e nacionais 
disputam espaço na “Feira”
OS vendedores informais, na-
cionais e estrangeiros, dispu-
tam espaço no Mercado Feira, 
o segundo maior centro co-
mercial informal da cidade de
Chimoio. Os nacionais dizem-
-se agastados pela ocupação
desordenada dos forasteiros e 
acusam a edilidade de compla-
cência nesta situação.

O jornalista e jurista Nelson 
Benjamim alerta que a situação 
pode degenerar em crise po-
lítica e económica que poderá 
propiciar conflitos ou tumultos 
com finalidade imprevisível, 
pois existem cidadãos nacio-
nais que acham haver privilé-
gio dos estrangeiros na conces-
são de espaços para o exercício 
da actividade comercial.

Na sua óptica, tal situação é 
notória um pouco por todos os 
mercados da cidade Chimoio 
onde são reportados com rela-

tiva insistência, casos de nacio-
nais que são retirados e perdem 
os seus espaços sem justa cau-
sa, cedidos a estrangeiros. 

Jacinto Manuel, um dos 
vendedores do Mercado Feira, 
disse que para reverter o cená-
rio a solução não é dar primazia 
apenas aos nacionais.

“Apesar do mercado ser 
aberto para todos os povos, 

porque o nosso país pugna por 
uma política de relações pro-
fícuas com outras nações, o 
Governo deve ter reservas para 
atender as necessidades dos 
nacionais, não devendo auto-
rizar os estrangeiros a ocupar 
áreas onde os nativos buscam o 
seu sustento”, disse.

Samuel Domingos, vende-
dor da Feira, disse que o mer-

cado está a evoluir mas a inva-
são dos estrangeiros continua a 
ser protegida, o que preocupa 
os nacionais que estão a ficar 
sem os espaços e consequente-
mente a perder a oportunidade 
de continuar a fazer o negócio.

“Temos que compreender 
que os nacionais vão para lá 
buscar o sustento para as suas 
famílias”, disse.

Nelson Benjamim Jacinto Manuel Samuel Domingos

Garantida segurança 
alimentar e nutricional
ESTÁ garantida a se-
gurança alimentar em 
Manica. O facto foi con-
firmado pelo director 
provincial da Agricultura 
e Pescas de Manica, Er-
nesto Lopes, que falava 
no decurso do seminário 
de criação do Conselho 
Provincial de Segurança 
Alimentar e Nutricional 
que teve lugar há dias 
em Cafumpe, distrito de 
Gondola.

No evento que de-
correu sob o lema “Por 
Alimentação Adequada 
Rumo à Redução da Des-
nutrição Crónica”, Er-
nesto Lopes reconheceu 
que nem todos os distri-
tos conseguiram alcan-
çar os níveis desejados 
de produção, mas, no 
cômputo geral, a provín-
cia está fora do risco de 
fome.

Apontou os distritos 
de Gondola, Chimoio e 
Machaze como sendo 
os que registaram fra-
ca produção, devido às 
condições climatéricas 
e o impacto negativo da 
Covid-19. Salientou que 
tais distritos não poderão 
passar fome por serem 
os principais centros de 
comercialização da pro-
dução conseguida nos 
distritos com maior po-
tencial agrícola.

Afirmou que os dis-
tritos com enorme po-
tencial agrícola e que re-
gistaram maior produção 
constituem a maioria, 
nomeadamente Mani-

ca, Báruè, Sussundenga, 
Mossurize, Vanduzi, Ma-
cate, Macossa e Tambara.

Por isso, Lopes insta 
à população a se dedicar 
cada vez mais na produ-
ção agrícola com vista a 
combater a desnutrição 
crónica que assola algu-
mas famílias em diferen-
tes pontos da província e 
do país.

Entretanto, anunciou 
que face às dificuldades 
de acesso ao óleo vegetal, 
a população pode recor-
rer ao de origem animal 
para melhorar a qualida-
de dos seus alimentos.

O seminário tinha 
como objectivo divul-

gar o ponto de situação 
de segurança alimentar 
a nível dos distritos da 
província de Manica. Na 
ocasião, o secretário de 
Estado, Edson Macuá-
cua, desafiou os dirigen-
tes dos diversos sectores 
a capacitar a população 
para melhor preparar os 
alimentos.

Para ele, não basta 
produzir mais, é neces-
sário saber preparar os 
alimentos para se ob-
ter melhores resultados 
que podem influenciar 
na melhoria do estado 
de saúde da população, 
através da dieta equili-
brada.Menor encontrado morto

UM menor de 16 anos de ida-
de, estudante da nona classe 
que respondia pelo nome de 
Osvaldo Ezequiel, foi encon-
trado sem vida no interior 
de uma fossa no bairro Chis-
sui, cidade de Chimoio, após 
quatro dias do desapareci-
mento. O mesmo residia no 
bairro 25 de Setembro.

Os familiares da vítima 
contaram ao “Notícias” que 
o menor saiu de casa de seus
pais na tarde de domingo,
acompanhado do seu tio,
com o intuito de ajudá-lo
num trabalho de mecânica
que ia realizar numa oficina
localizada em Chissui. 

No entanto, no seu re-
gresso, o referido tio, mecâ-
nico, voltou sem o sobrinho, 
tendo justificado que o mes-

mo teria sido o primeiro a 
partir para casa por meio de 
um táxi-mota que alugara. 
No entanto, até ao entarde-
cer desse dia o menino nunca 
mais chegava, facto que criou 
estranheza no seio dos fami-
liares e da vizinhança. Mais 
preocupante ainda foi quan-
do o referido mecânico, dois 
dias depois, desapareceu do 
bairro e desligou o telemó-
vel, agudizando ainda mais a 
desconfiança dos parentes e 
da vizinhança segundo a qual 
o referido tio eventualmente
sabia do paradeiro do rapaz. 

Segundo conta Cecí-
lia Paulo, tia do malogrado, 
o corpo do menor foi en-
contrado na manhã desta 
quinta-feira, já em avança-
do estado de decomposição, 

numa fossa em construção, 
próxima da residência de 
uma conhecida da sua avó e 
da oficina, algures no bairro 
Chissui.

Acrescentou ainda que o 
corpo foi encontrado com a 
cabeça enrolada num pano, 
com sinais de ter sido aberta 
para a extracção de órgãos. 
Sobre esta suspeita, o Serviço 
Nacional de Investigação Cri-
minal (SERNIC) em Manica, 
que fez a perícia ao local e ao 
corpo, suspeita que o rapaz 
tenha sido vítima de um aci-
dente de trabalho.

Fonte do SERNIC acre-
dita que o malogrado tenha 
perecido supostamente após 
uma viatura em manutenção 
ter caído sobre a sua cabeça, 
numa altura em que se en-

contrava debaixo dela. No 
entanto, não se sabe ao certo 
em que circunstâncias o cor-
po chegou a ser depositado 
na referida fossa.

No entanto, o dono da 
oficina que se encontra sob 
custódia policial e os vizinhos 
da fossa não sabem explicar o 
que terá acontecido, numa 
altura em que o tio do finado 
continua a monte.

Os familiares do menor 
pedem que a justiça seja feita, 
uma vez que o rapaz saiu de 
casa no domingo gozando de 
uma boa saúde. 

De referir que as ceri-
mónias fúnebres do menor 
foram realizadas na mesma 
tarde de quinta-feira no ce-
mitério de Chissui, em Chi-
moio.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode 
partilhar as suas reflexões sobre temas da actua-
lidade política, económica e social. Os originais 
das cartas de opinião não devem ter mais de 150 
palavras, podendo ir até 500 quando sejam de 

análise. A Redacção reserva-se o direito de as 
condensar. Encoraja-se, sobretudo, aos jovens a 
partilharem as suas reflexões sobre o dia-a-dia 
das suas comunidades, do país e do mundo, bas-
tando enviar as cartas para o endereço cartas@

snoticias.co.mz, indicando o nome completo, 
número do documento de identificação e con-
tacto telefónico. O “Notícias” reserva-se o di-
reito de não publicar opiniões ou análises que 
choquem com a sua linha editorial.
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JUNTO à minha escola, nos anos oitenta, estava 
instalado o corpo de bombeiros da cidade, que, so-
lenemente, todos os dias, rigorosamente às 7 horas 
da manhã e 17 da tarde, içava e arriava a bandeira 
nacional.

Era um momento tão solene e cerimonial de tal 
modo que era marcado por um silêncio sepulcral 
num raio de 1000 metros à volta dos “bombeiros”. 
Ficávamos em sentido e de olhos fitos na bandei-
ra. Terá sido por isso que crescemos temendo com 
respeito e devoção à bandeira nacional. Dir-me-ão 
alguns que o contexto político de então assim obri-
gava. Então se era assim, ainda bem. Ainda hoje 
devia ser assim porque os símbolos do nosso país 
deviam e devem ser devotados e vangloriados. 
Aliás, o angolano Rui Mingas, na célebre canção 
“Os Meninos do Huambo”, quando se refere que 
“...os meninos vão aprender como se ganha uma 
bandeira...”, reflecte a nobreza de alma e de espíri-
to heróico e sofredor de um povo.

A excelência e a soberania dos povos são sem 
dúvidas transmitidas nas cores e símbolos das suas 
bandeiras. A bandeira surge justamente para mar-
car soberania e identidade, propósito que remonta 
da Idade Média, quando os exércitos aliados, para 
não se confundirem uns com os outros, usavam 
um pedaço de pano hasteado num estandarte, com 
as cores e sinais de identificação do batalhão ou 
companhia envolvida. Assim, evitavam o temido 
fogo amigo e marcavam espaço. As bandeiras têm 
as suas origens nas insígnias, sinais distintivos de 
poder ou de comando usados desde a antiguidade e 

que poderiam ser figuras recortadas em madeira ou 
metal, ou pintadas nos escudos. Vai daí que vários 
países sugerem em suas bandeiras a importância da 
agricultura para a subsistência do povo, ou a indus-
trialização como uma esperança para o futuro (por 
exemplo Angola e Moçambique); podemos então 
facilmente concluir que a bandeira é definida clas-
sicamente como sendo o símbolo representativo de 
um estado soberano ou país.

Por que toda esta ladainha à volta da bandeira 
nacional?

De uns tempos para cá, a nossa bandeira vi-
rou capulana. Os nossos compatriotas já não têm 
“medo” da bandeira, de tal modo que usam-na 
como bem entendem. Nos dias dos jogos dos nos-
sos “Mambas” facilmente vemos gente descontraí-
da comercializando aquele que considero um dos 
mais sagrados panos que um país tem. Vender para 
os aficcionados dos Mambas até nem é problema. 
O que chateia na verdade é como é manuseada. Ar-
rastada pelo chão, amarrada na cintura ou mesmo 
pejorativamente pendurada em qualquer lugar, às 
vezes conflituando com resíduos sólidos e águas 
paradas e nauseabundas. Isso é que me parece tudo 
menos atitude patriótica e de respeito. Não sei se 
é justo que se brinque com o símbolo das nossas 
conquistas, fazendo chacota aos heróis de Setem-
bro e de Junho de 1975, ao sacrifício e nobreza de 
um povo heróico.

O que nos faz medrar em tamanha hipocrisia e 
falta de amor pátrio?!

Convenhamos.

NASCEU e cresceu no Khongolote. Conheci-o em 
finais dos anos 70, quando lá se chegava por via do 
autocarro “Teresa Lino & Filhos”, que gozava duma 
licença de circulação entre as localidades de Santa 
Isabel, Vila Luísa, Jafar, Khongolte, e outras paragens 
próximas. “Teresa Lino & Filhos”, para além de pas-
sageiros, carregava tudo  que fosse trouxa, por isso a 
minha memória retém ainda o cheiro de sumo de caju 
no seu interior, sentido sempre que fosse de férias 
escolares visitar os meus avôs em Khongolote. Em 
Khongolote predominavam cajueiros, mafurreiras e 
muitas frutas silvestres. Numa dessas incursões conhe-
ci o pequeno Mudjiba, um amigo distante. Menino de 
bem que se tornou um jovem que viria a ingressar, no 
Serviço Militar Obrigatório (SMO). Depois de treinar 
em Munguine, travou combates em Matsequenha, em 
Namaacha, até a altura em que se assinou o Acordo 
Geral de Paz, em 1992, em Roma, entre o Governo 
e a Renamo. Quando foi desmobilizado, não voltou 
para a sua aldeia natal, foi viver com uma tia, na ci-
dade de Maputo, e iniciou a sua rota de sofrimento 
que só viria a terminar com a sua morte, mais tarde. É 
que, depois que saiu da tropa, nunca mais conseguiu 
se empregar, apesar de ter concorrido para inúmeras 
vagas de emprego, em várias instituições. Essa situa-
ção foi-lhe desgastando e deprimindo, mas também, 
desvalorizando-o perante a família, amigos e vizinhos. 
Assim, para fazer face à situação, procurou outras al-
ternativas. Por exemplo, procurou oportunidades na 
África do Sul, que fracassaram, culminando com a sua 
deportação, três anos após a sua partida. Quatro meses 
após o seu regresso, começou a ter os primeiros sinais 
de cegueira precoce. Simultaneamente,  as palmas dos 
seus pés inchavam intensamente, limitando a sua lo-
comoção e dificultando os movimentos, para a casa 
dos vizinhos a fim de os saudar e conversar. Surgiram 
pequenas bolinhas avermelhadas e ásperas nos braços, 
pernas, rosto e nádegas com muita coceira. A ceguei-
ra acentuava-se cada vez mais e os melhores amigos 
afastavam-se dele paulatinamente. As consultas hos-
pitalares em nada resultavam porque os diagnósticos 
não sinalizavam qualquer tipo de doença. Mudjiba 
pensou em voltar às suas origens, mas a família não 

quis, alegando que só na cidade se encontrariam solu-
ções para o que passava. Desta forma, foi suportando o 
sofrimento até as últimas consequências. Deambulou, 
sem sucesso, por diferentes seitas religiosas à procura 
duma solução airosa, mas, debalde. Tudo isso foi em 
vão! Já em última cartada, solicitou os préstimos de 
um curandeiro! Segundo o diagnóstico deste último, 
a doença derivava de um espírito maligno que dele se 
apossou, quando o seu grupo caiu numa emboscada, 
tendo, uma das balas por si disparada, atingido mor-
talmente um guerrilheiro opositor “ndau”, natural de 
Machanga. Na óptica do curandeiro, Mudjiba passava 
por uma situação difícil, que se traduzia pelo clamor 
reivindicativo desse mesmo espírito, vingando-se por 
ter sido morto a tiro, contrariando a “ordem” normal de 
mortes naturais que sempre aconteceram na família do 
falecido guerrilheiro. A vingança, como se veio a saber 
da consulta feita, tinha que iniciar com o sofrimento 
do próprio Mudjiba, devendo este permanecer nesse 
mesmo sofrimento, sendo testemunha de mortes su-
cessivas que iriam atingir os seus familiares. Só depois 
disso é que, finalmente, iria morrer. O curandeiro ainda 
disse mais: “As mortes só cessariam se o espírito ca-
sasse com uma filha de Mudjiba”. Como ele não tives-
se qualquer filho, nada podia fazer se não esperar pelo 
que viesse a suceder. Decerto, foi o que aconteceu. A 
vingança não teve volta e muito menos tréguas. En-
quanto sofria da doença, as mortes invadiram a porta 
da casa e da família. Primeiro foi a sua própria tia, que 
o acolheu a morrer. Seguiram-se os seus primos e mais
tarde começaram a falecer familiares que viviam em
locais distantes. Quando os membros da família, que
não tinham sido atingidos ainda pelas mortes, soube-
ram das causas do infortúnio, revoltaram-se, tentando,
por vias diversas travar a desgraça, mas sem sucesso.
A invalidez, a depressão e a sobreposição das doenças
fizeram calar a sua alma, por coincidência, exactamen-
te no dia e na noite em que ele havia disparado contra
aquele guerrilheiro, no cerco das montanhas de Matse-
quenha. Curiosamente, quando Mudjiba foi sepultado
no cemitério familiar em Khongolote, seu corpo estava
escuro e coberto de escamas de peixe. Facto que nunca
tivemos explicação até hoje.

CARLOS GOMES

“AS crianças são o futuro do amanhã”, esta é uma 
frase que frequentemente é pronunciada e cuja men-
sagem deve ser acatada se, na verdade, pretende-se 
que ela esteja preparada para os desafios que a vida 
determinar.

Pois, crescemos a saber que a educação parte da 
família e, por via disso, todos os que estão à volta dos 
pais ou encarregados de educação são, igualmente, 
responsáveis por endireitar os nossos caminhos.

É assim que a mãe da Maria, por exemplo, de for-
ma educada podia chamar atenção aos filhos do seu 
vizinho sem que isso constituísse problema, por se 
tratar de pessoas que se relacionavam com a família.

O cenário mudou, actualmente já não se pode 
proceder do mesmo modo, apesar de reconhecer 
que em tempos também houve exageros ou desafios, 
mas tudo era feito dentro dos princípios normalmen-
te aceites pela sociedade. Aliás, a própria autoridade 
local, até mesmo nas cidades, era zeladora dos mora-
dores da sua zona de jurisdição.

Os tempos foram passando, novos hábitos foram 
assimilados por conta da própria dinâmica da vida 

que obriga as pessoas a confinarem-se. Aliás,  exis-
tem muitos males que enfermam a sociedade que os 
pais já nem sabem a quem confiar a educação de seus 
filhos, senão a eles próprios.

Mas, o certo é que, dentro desta  dinâmica da 
vida, é preciso não abdicarmos de educar as crianças 
para o futuro.

Existem valores que em nenhum momento de-
vem ser deixados de lado: a honestidade e humildade 
devem acompanhar-nos até ao fim de nossas vidas. 
Saber dizer um bom dia, boa tarde, boa noite a um 
vizinho, a pessoas com quem nos vamos cruzando, 
etc, são boas práticas que nos ajudam onde quer que 
estejamos.

Ensinar as crianças, desde tenra idade, a cuidar 
dos seus pertences, arrumar os seus brinquedos, aju-
dar nas tarefas de casa é sempre bom porque não se 
sabe o que será deste menor quando adulto.

Pode ser que no futuro haja necessidade deste 
menor viver sozinho, dentro ou fora do país. Nessas 
situações, todas as tarefas de casa estarão a seu car-
go, caso contrário vai passar fome. Deste modo, ao 
rapaz e rapariga deve ser ensinado a saber ser e estar 
na sociedade. 

Não estranhar as pessoas, ter paciência com os 
colegas, promover grupos de estudo e leitura, coi-
sas que fazem bem e ajudam no desenvolvimento da 
criança, são práticas que devem ser incentivadas.

É assim que os pais e encarregados de educa-
ção devem  estar sempre presentes na vida de seus 
educandos. Não se devem descurar do seu papel de 
zelador, caso contrário os menores vão crescer  cons-
tituindo perigo para a sociedade.

Hoje, em mais um dia de comemoração, espero 
que os pais e encarregados de educação para além 
de oferecerem presentes materiais, cuidem do ama-
nhã da criança. Sempre que se aproxima o um de 
Junho recordo-me dos ensinamentos que vezes  sem 
conta circula pelas redes sociais, que dão conta de 
que nem sempre as crianças devem ter respostas po-
sitivas. Para dizer que um “não” faz bem para que 
o menor saiba que nem tudo que se quer é possí-
vel obter, nem sempre as coisas acontecem como
foi planificado e que para alcançar vitória é preciso
consentir sacrifício.

Ensinar a criança a dar valor ao que é proporcio-
nado e, acima de tudo, estar ciente de que há muita 
gente no sofrimento, que sequer tem o que comer.

VANESSA SISSI LÁZARO MACAMO 

ESTAMOS vivendo um momento de indignação como so-
ciedade, derivado das aberrações e atropelos constatados nos 
livros escolares, com destaque ao livro de Ciências Sociais da 
6.a classe. Indignação legitíma, pois, estamos a falar de um li-
vro escolar que não só veio atrasado como também com erros 
graves.

O facto é que um livro didáctico não é um mero objecto de 
adorno, não é apenas um acompanhamento ao caderno escolar, 
mas sim, uma ferramenta que contribui para o desenvolvimen-
to cognitivo, psicomotor e intelectual das crianças. O livro di-
dáctico tem entre vários objectivos, e olhando na perspectiva 
do Professor, ajudá- lo a materializar e efectuar a matéria de 
forma pedagógica, didáctica e com um alinhamento coeso. 
Portanto, com o livro escolar existe uma contextualização dos 
conteúdos,  traçam-se balizas, e estabelece -se  o roteiro de 
conteúdos para determinada classe com base num currículo e 
plano pedagógico previamente estabelecidos para determinado 
período ou classe. 

Na perspectiva do aluno, o livro escolar funciona também 
como um suporte e reflector dos conteúdos abordados e a se-
rem abordados;  Funciona como uma bússola ao longo do ano 
académico, aliás, o livro escolar tem a grande característica de 
funcionar como um instrumento confiável e de referência ine-
gável para determinada classe. O livro escolar não só ajuda no 
processo de planificação de aulas e no desenvolvimento a nível 

pedagógico dos alunos, como também é uma peça fundamen-
tal para a iniciação nos hábitos de leitura fundamentais para 
o enriquecimento do vocabulário, desenvolvimento da lingua-
gem/ fala e estímulo do pensamento e reflexão.

Posto isto e tendo em conta estes pressupostos, é natural 
acreditar que a colocação destes mesmos livros escolares no 
mercado, pressupõe uma minuciosa verificação antes da sua 
aprovação e colocação nas mãos dos alunos, professores e até 
pais e encarregados de educação, como parte do processo de 
ensino e aprendizagem.

Assim sendo, e olhando para os factos, trago alguns as-
pectos ou questões a serem considerados na investigação 
anunciada pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento 
Humano e que será efectuada pela Inspecção-Geral do Estado, 
nomeadamente: 

a) Quais os critérios usados pelo Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano (MEDH) para a aprovação de um 
livro escolar para cada classe? 

b) Quem ou qual é a equipa responsável para revisão do
livro escolar ao nível do MEDH, antes de este ser colocado nas 
gráficas para impressão? 

c) Ainda ao nível do MEDH como se chama ou qual a 
função da pessoa que aprova e assina para que se proceda a 
impressão do( s) livro(s) escolar(es)?

d) Qual é o papel do Instituto Nacional de Desenvol-
vimento da Educação em Moçambique? Faz o quê efecti-
vamente?

e) Qual é o procedimento, ou quais os processos, passos,
etapas pelos quais passa um livro escolar em Moçambique 
para sua produção?  Refiro-me desde a sua concepção, im-
pressão até chegar aos alunos? 

f) Será que é feito o pré-teste dos livros escolares com um 
grupo de professores antes de ser aprovado? É feito o pré-tes-
te dos livros escolares com um grupo de alunos antes de ser 
aprovado? 

g) Quem faz parte do processo de elaboração dos livros
escolares em Moçambique?

h) A quem beneficia a impressão dos livros escolares? 
Eventualmente, mais questões surgirão, mas neste mo-

mento eu gostaria que a entidade máxima do sector de edu-
cação se concentrasse nestes pontos para que não só nos traga 
respostas mas se organize para futuras impressões do livro 
escolar. Entretanto, o meu conselho seria, suspendam o uso 
dos livros recentemente  distribuídos, façam o trabalho de casa 
(T.P.C) e verifiquem se de facto estamos apenas a falar de uma 
“errata” ou de um novo livro ou livros novos no geral.

É possível numa entidade como Ministério da Educação 
e Desenvolvimento  Humano com colossos da área pedagógi-
ca e didáctica corrigir -se esta situação, trazendo-nos respostas 
fiáveis e definitivas. 

Na Kholwa!
Eu acredito! 
A toda criança moçambicana desejo uma feliz quinzena 

da criança.

.... aprender como se 
ganha uma bandeira!

Mudjiba

Educar a criança para o futuro

A “Errata” no livro escolar

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CANTO DO INOVADOR

   SAIBA MAIS

“NA natureza, nada se cria, nada se perde, 
tudo se transforma” é o enunciado publicado 
pela primeira vez por Mikhail Lomonoson e 
Antoine-Laurent Lavoisier que inspirou Lár-
cio Langane, 33 anos, a enveredar pelo em-
preendedorismo na área do meio ambiente, 
com a reciclagem de tudo quanto é garrafa de 
vidro, fabricando copos ecológicos.

Licenciado em Relações Internacionais e 
Ciências Políticas pela Universidade Católica 
de Buenos Aires, Argentina, viu no meio am-
biente a oportunidade de fazer diferença em 
Moçambique, particularmente no distrito de 
Bilene, província de Gaza.

Segundo contou à Reportagem do “Notí-
cias”, enquanto estudante ficou impressio-
nado com o nível de limpeza da cidade onde 
vivia. 

Numa das suas pesquisas e na perspectiva 
de trazer alguma inovação, descobriu a possi-
bilidade de criar um protótipo e fabricar copos 
ecológicos, a partir de garrafas descartáveis.

A ideia funcionou e o ensaio começou ain-
da na Argentina, onde oferecia o seu produto a 
amigos, em festas. Foi uma inovação aprecia-
da mas até essa altura esse não era o seu foco 
principal.

Já graduado e de regresso a Moçambique, 
tinha a pretensão de se candidatar a um em-
prego relacionado com a sua área de formação.

Passado algum tempo, já em Bilene, foi 
convidado por um amigo para uma partida de 
futebol de praia. Uma vez lá, deparou-se com 
enormes quantidades de lixo e ficou apreen-
sivo pois, explica, não havia condições para 
o jogo acontecer. Aquele ambiente despertou
em Langane a necessidade de retomar a ideia
de reciclagem não só para ganhar dinheiro,

mas também contribuir para a preservação do 
ambiente, pois, segundo ele, uma vez cons-
ciencializadas, as comunidades locais já não 
permitem desperdiçar uma garrafa sequer, 
tratando-se de uma fonte de dinheiro.

Com a ocorrência do ciclone Idai, Langane 
foi convidado a participar, na Argentina, dum 
evento visando a colecta de apoio para as víti-
mas deste desastre natural, em Moçambique.

Para conferência levou consigo 150 copos 
ecológicos vendidos a 100 dólares cada e o va-
lor reverteu-se a favor das vítimas da catástro-
fe. Era o catalisador para o nascimento da sua 
empresa, baptizada com o nome de Ecolola 
que deriva de Eco (ecologia) Lo (de Lomono-
son) e La (de Lavoisier).

Porque na sua relação diária com a recicla-
gem depara-se com a falta de recursos finan-
ceiros, inscreveu-se para o concurso de pe-
quenas empresas apoiado pela  TotalEnergies, 
tendo se sagrado o melhor startupper de 2022, 
na área do meio ambiente.

Seu sonho é expandir a sua actividade para 
outros pontos do país, tendo em conta a preo-
cupante proliferação de garrafas de vidro, so-
bretudo nos centros urbanos. 

Actualmente conta com 10 colaboradores 
permanentes. Nas comunidades existem mui-
tos cidadãos que procuram ganhar o pão, ca-
tando garrafas e canalizam para a Ecolola. Para 
este grupo de pessoas, já existe um incentivo, 
para quem entrega a garrafa limpa.

“Por conta disso já não é possível ver uma 
garrafa na via pública, pois há sempre alguém 
motivado em apanhá-la para, em bom es-
tado, entregá-la à reciclagem e ganhar mais, 
comparativamente aos que entregam garrafa 
suja”, disse.

A FEBRE tifóide é transmitida por meio 
da ingestão de água ou de alimentos que 
estejam contaminados com a bactéria Sal-
monella enterica typhi. A doença pode ser 
ainda contraída por meio do contacto com 
fezes e urina de pessoas contaminadas.

É por causa dessas características que 
a tifóide está relacionada, muitas vezes, às 
más condições de higiene.

Dos sinais e sintomas da febre tifóide, 
destaca-se a febre alta, mal-estar, dor 
de cabeça, distúrbios no intestino como 
diarreia com sangue, prisão intestinal, 
prostração, perda de apetite, aumento 
do fígado e do baço, dores e inchaço no 
abdómen, náuseas e vómitos, tosse seca, 
batimentos lentos do coração, manchas 
rosadas que surgem em locais como o ab-
dómen e o fígado e prostração.

Os sintomas podem durar  várias se-
manas, chegando a ultrapassar um mês, 
quando não há o devido tratamento.

Com uma tendência de evolução gra-
dual, embora seja uma doença aguda, a 
pessoa afectada é muitas vezes medica-
da, simplesmente por estar com febre de 

origem desconhecida. Dessa forma, o 
quadro clínico não se apresenta claro e a 
enfermidade não é  diagnosticada preco-
cemente.

O diagnóstico de laboratório desta 
doença baseia-se, primordialmente, no 
isolamento e na identificação do agente 
etiológico, nas diferentes fases clínicas, 
a partir do sangue (hemocultura), fezes 
(coprocultura), aspirado medular (mielo-
cultura) e urina (urocultura).

TRATAMENTO
O tratamento é quase sempre ambula-

tório, reservando-se o internamento para 
os casos graves. A febre tifóide é tratada 
por meio de medicamentos antibióticos e 
o paciente precisa ser observado e ter sua
hidratação reforçada, uma vez perdido
muitos líquidos nas diarreias.

Existe uma vacina contra a tifóide, ad-
ministrada a indivíduos que viajam para 
locais onde a doença é endémica. Além 
disso, manter bons hábitos de higiene, 
como lavar constantemente as mãos com 
água e sabão, são formas de evitar a con-
taminação pela febre tifóide.

NOS EUA

Jovens buscam
conhecimentos para
melhorar competências

EDÍLIA MUNGUAMBE 

N
OVE moçambica-
nos, entre os quais 
três mulheres, foram 
seleccionados para 
participar, este ano, 

da Iniciativa de Jovens Líde-
res Africanos (YALI, na sigla 
em inglês), um programa do 
Governo dos Estados Unidos 
da América (EUA) de pro-
moção de bolsas de estudo. 

De acordo com Gabrielle 
Kasango, assistente cultural 
e educacional na Embaixada 
dos EUA em Moçambique, 
são, ao todo, 20 universida-
des norte-americanas que 
vão acolher os 700 bolsei-
ros de diferentes pontos do 
continente africano. 

“Durante a sua estadia 
nos EUA, os jovens compar-
tilham as suas experiências 
e enriquecem os seus co-
nhecimentos, indicou. 

Criado em 2010, como 
parte do esforço do Executi-
vo norte-americano em in-
vestir na geração de líderes 
africanos, em 2014 o pro-
grama passou a designar-
-se “Mandela Washington
Fellowship”, em homena-
gem ao antigo Presidente da
África do Sul Nelson Man-
dela.

De acordo com Hilam 
Johnson, adida-adjunta de 
secção de impressa e cultura 
da Embaixada dos EUA em 

Moçambique, ao todo con-
correram 602 jovens de di-
ferentes províncias do país. 

Segundo explicou, a 
formação tem duração de 
seis semanas, mas no fim 
do curso alguns jovem can-

didatam-se para o estágio 
em diferentes organizações 
durante dois meses. 

“O projecto procu-
ra juntar jovens de todo o 
continente africano para 
capacitação em três áreas, 

nomeadamente liderança 
cívica, negócios, empreen-
dedorismo e administração 
pública”, afirmou. 

Anualmente o YALI co-
loca à disposição 700 vagas 
para África, sendo elegíveis 

candidatos com idades en-
tre 25 e 35 anos, com nível 
de conhecimento básico de 
inglês, actuando em áreas 
abrangidas pelo programa, 
para além de pessoas com 
deficiência.

Aplicar experiência na UniLúrio
ANGÉLICA Eugénia, de 32 anos, 
pesquisadora e docente na Fa-
culdade de Ciências Naturais da 
Universalidade Lúrio (UniLúrio), 
na província da Zambézia, é uma 
das candidatas seleccionadas para 
participar do programa YALI-
2022.  

Eugénia classificou o processo 
de selecção como longo e comple-
xo, devido ao número elevado de 
concorrentes, razão pela qual teve 
dúvidas em relação ao seu apura-
mento. 

“Nos EUA vou participar do 
programa liderança em engaja-

mento cívico durante seis sema-
nas”, afirmou.  

Com a formação, a pesquisa-
dora espera trazer conhecimento 
para impulsionar o desenvolvi-
mento do país, sobretudo da Uni-
Lúrio. 

Segundo ela, o estágio em li-

derança cívica vai melhorar a sua 
colaboração com as comunidades 
e estudantes. “Vou aprender ma-
térias relacionadas ao meu traba-
lho. Sou pesquisadora e como do-
cente lecciono matérias ligadas ao 
desenvolvimento comunitário”, 
sublimou. 

Promover empreendedorismo
e sustentabilidade
LUÍS Pina, de 35 anos, 
docente na Faculdade de 
Engenharia na UniLúrio, 
também foi contemplado 
com uma vaga no progra-
ma YALI, para se formar 
em liderança em negó-
cios, esperando, com o 
curso, aperfeiçoar a sua 
experiência profissional.  

“Sou gestor de um cen-
tro de estudos e projectos 
de engenharia na univer-
sidade. O local foi criado 
para garantir a sustenta-
bilidade da instituição, de 
forma a não depender do 
Orçamento do Estado para 
trabalhos de pesquisas e 
inovação”, frisou.   

Segundo Pina, um dos 
objectivos do centro é 
pesquisar e prestar servi-
ços nas comunidades. “Lá 
os estudantes e docentes 
compartilham ideias ino-
vadoras para implementar 
soluções nas comunida-
des, no entanto, eu não 
tenho muita experiência 
em negócios”, contou.  

Após a formação, Luís 
Pina pretende criar pro-

gramas de empreendedo-
rismo e aplicá-los na uni-
versidade, sobretudo no 
Centro de Estudos e Pro-
jectos de Engenharia. 

“O outro motivo que 
me levou a concorrer é a 
oportunidade de aprender 
sobre a Engenharia e como 
pode ser aplicada de for-
ma sustentável no sector 
de agricultura e energia, 
visando buscar soluções 
para os problemas locais”, 
avançou.   

Angélica Eugénia, Luís 
Pina e os restantes selec-
cionados já estão nos Es-
tados Unidos da América, 
onde permanecerão por 
cerca de dois meses.                              

Sonho de uma licen-
ciada em Agro-negócios

UMA menina de mui-
tos sonhos, batalhadora e 
empreendedora, é assim 
como Xangamila Sitóe, 
de 28 anos, se conside-
ra, embora esteja a braços 
com paralisia cerebral, 
uma doença resultante 
de má formação cerebral, 
que ocorre durante o de-

senvolvimento do cérebro 
ou de danos cerebrais que 
acontecem antes, durante 
ou após o nascimento. 

Os sintomas da doença 
incluem dificuldades para 
caminhar, rigidez muscu-
lar, falta de coordenação 
muscular, tremores ou 
movimentos involuntá-
rios, lentos e contorcidos, 
entre outros. 

Xangamila Sitóe é li-
cenciada em Agro-ne-
gócios pela Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM) 
e após a sua formação criou 
uma empresa de produção 
e comercialização de pro-
dutos orgânicos.  

Diferentemente dos 
anos anteriores, a forma-
ção de Xangamila Sitóe, 
em 2020, decorreu em 
Moçambique no formato 
virtual, devido à pande-
mia da Covid-19. Ela for-
mou-se em liderança em 
negócios. 

“A motivação para a 
minha candidatura foi a 
busca de realização dos 
meus sonhos. Eu sou uma 

menina de sonhos e para 
concretizá-los, às vezes, 
precisamos da ajuda de 
mentores”, sublinhou.

Segundo contou, teve 
receio de concorrer de-
vido à barreira da língua, 
mas começou a preparar-
-se, principalmente ao
nível do inglês, porque to-
dos os processos são feitos
nesta língua.

O YALI trouxe gan-
hos para o crescimento 
da minha empresa, pois o 
meu mentor  ensinou-me 
a potencializar o negó-
cio, sobretudo porque não 
apresentava bons rendi-
mentos, afirmou. 

“Ele ensinou-me a au-
mentar os lucros da em-
presa. Antes do curso, o 
meu produto não tinha 
muita aceitação porque 
o custo de produção era
elevado e, consequente-
mente, o preço de venda 
também. Mas aprendi a 
amenizar os custos e isso 
ajudou no aumento de 
clientes”, revelou. 

Tal como Xangami-

la Sitóe, Carlitos Cassi-
mo, de 28 anos, professor 
na Escola Secundária de 
Lichinga, província do 
Niassa, participou da for-
mação do YALI de forma 
virtual devido à Covid-19, 
no curso de liderança em 
engajamento cívico. 

Esta foi a primeira ca-
pacitação virtual realiza-
da pelo programa. O facto 
criou  receios para o pro-
fessor, mas garantiu que, 
apesar dos desafios im-
postos pela doença, a for-
mação foi positiva. 

Cassimo faz parte de 
uma organização que tra-
balha na área da educação 
nas comunidades e presta 
consultoria a diferentes 
entidades.   

“O meu mentor aju-
dou-me a tornar a orga-
nização mais sustentável, 
sobretudo nos períodos 
em que não há financia-
mento, pois enfrentá-
vamos dificuldade para 
manter as nossas activida-
des mesmo sem fundos”, 
sublinhou.

Da esquerda à direita Angélica Eugénia, Carlitos Cassimo, Xangamila Sitóe e Luís Pina
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LÁRCIO LANGANE, MELHOR STARTUPER DE 2022

Copo ecológico leva
soluções ambientais
para o distrito do Bilene

Sobre a febre tifóide 

Lárcio Langane, da empresa Ecolola, um dos laureados da Totalenergies
A matéria-prima usada para o fabrico do copo ecológico

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

39Quarta-feira, 1 de Junho de 2022

PUBLICIDADE

1 de Junho de 2022

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Para construir uma trajectória com virtudes, as pessoas deve-
riam tentar fazer o que é certo”

- Sócrates (470-399 a.C.) filósofo grego

LUA NOVA - será a 7 de Junho, às 16.48 horas

00.20 - FLASH CULTURAL

02.10- CONSULTORIO MÉDICO

03.15- DESPORTO/ CULTURA E SAÚDE

04.57- HINO NACIONAL

05.10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

08.10- ECONOMIA PARA TODOS

08.15- INSS

08.20- ESPECIAL 1 DE JUNHO

09.10- EMISSÃO COMEMORATIVA DO 

DIA INTERNACIONAL DA CRI-

ANCA

12.00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO 

JORNAL DA TARDE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12.30- JORNAL DA TARDE

13.00- PANORAMA POLITICO

13.30- GIRAMUNDO

14.10- EMISSÃO COMEMORATIVA DO 

DIA INTERNACIONAL DA CRI-

ANCA

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

17.15- COMPASSO

18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.30- RÁDIO NOVELA “OURO NEGRO”

18.55- UMA HISTORIA PARA TI

19.00- SINAL HORARIO/TÓPICOS DO 

JORNAL DA NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM METEOROLOGICO

19.30- JORNAL DA NOITE

20.00- QUESTÃO DE FUNDO

21.10- ÚLTIMO TEMPO

23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL

23.15- INSS

23.30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01, 02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21, 22.00 E 23.30 HORAS..

PREIA-MAR - Às 04.48 horas e às 
17.10, com 3.10 e 3.0 metros, re-
spectivamente 

BAIXA-MAR - Às 11.06 horas e às 
23.47, com 0.80 e 0.90 metros re-
spectivamente

INHAMBANE

25/15

VILANKULO

23/15

TETE

27/18

QUELIMANE

24/16

NAMPULA

27/18

PEMBA

29/20
LICHINGA

21/10

BEIRA

25/18

XAI-XAI

24/11

CHIMOIO

20/11

MAPUTO

24/13

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

06.00 HINO NACIONAL 

06.05 TELENOVELA: “SE NOS DEIX-

AREM”   DESENHOS 

ANIMADOS: CHAVES - “A CASA 

DA BRUXA” EPISÓDIOS 40 

E 41

07.00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 

DIRECTO

09.00 RODA VIVA: “CRIANÇA CATA-

DORA DE LIXO” 

GRAVADO/GAZA

09.30 RODA VIVA: “MANDICIDADE 

INFANTIL”

GRAVADO/NIASSA

10.00 RODA VIVA: “ORFANDADE” 

DIRECTO/TETE

10.30 PONTOS DE MEMÓRIA:  OS 

MITOS DAS TRÊS LAGOAS DE 

PEMBE

11.00 3600 SEGUNDOS  

12.00 TVM DESPORTO 

DIRECTO

13.00 JORNAL DA TARDE  

DIRECTO

14.00 PELA LEI E ORDEM 

14.30 TENDA DA JUSTIÇA 

15.00 MAGID MUSSÁ EM CONCERTO  

16.00 AGORA NÓS: QUANDO TUDO 

É PRIORITÁRIO MENOS O PAR-

CEIRO

GRAVADO

17.00 VIBRAÇÕES 

DIRECTO/BEIRA

18.30 ASAS - MULHER COMO ME-

CANISMO REPRESENTATIVO 

PROGRAMA N.º 12

19.00 CONQUISTAS 

PROGRAMA N.º 07

19.30 SOJOGO: 20.ª EXTRACÇÃO DA 

LOTARIA / TOTOLOTO / JOKER 

E INFORMAÇÕES / TOTOBOLA 

20.00  TELEJORNAL  

 DIRECTO

21.00 LIGA AFRICANA DE BASQUETE-

BOL 2022 “SENIORES MASCULI-

NOS”: PETRO DE LUANDA VS AS 

SALE MARROCOS  

GRAVADO

23.00  CONVERSAS AO SUL 

00.30  3600 SEGUNDOS  

REPETIÇÃO

01.30  PONTOS DE MEMÓRIA:  OS 

MITOS DAS TRÊS LAGOAS DE 

PEMBE REPETIÇÃO

02.00  SAÚDE E BEM ESTAR: 

DEPRESSÃO PÓS PARTO 

REPETIÇÃO

02.30  VIBRAÇÕES REPETIÇÃO

04.00  PELA LEI E ORDEM REPETIÇÃO

04:30  TENDA DA JUSTIÇA 

REPETIÇÃO

05.00  TVM DESPORTO REPETIÇÃO

06.00  HINO NACIONAL 

República de Moçambique
Província de Cabo Delgado

GOVERNO DO DISTRITO DE IBO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos
O Governo do Distrito de Ibo convida empresas nacionais e estrageiras elegíveis e detentoras de alvará de 

Empreitada de Obras Públicas iguais ou superiores a 3ª Classe, categoria III interessadas a apresentarem 

propostas fechadas e seladas, conforme a lista abaixo:

Concurso 
Limitado N.º

Objecto de Concurso
Data, Hora e local da 
Entrega das Proposta

Data, Hora e local 
da Abertura das 

Proposta

Garantia 
bancária 

provisória

01/GDI/SDPI⁄ 
UGEA⁄2022

Contratação de Empreitada 

de Obras de Reconstrução 

da Residência do Chefe do 

Posto Administrativo de 

Quirimba

Dia 27 de Junho de 2022, 
até às 11.30 horas, no 

Edifício do Governo do 
Distrito de Ibo, 

Sala de Sessões

Dia 27 de Junho de 
2022, até às 12.00 

horas, no Edifício do 
Governo do Distrito 

do Ibo, Sala de Sessões

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

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

02/GDI/SDPI⁄ 
UGEA⁄2022

Contratação de 

Empreitada de Obras para 

Melhoramento Localizados 

da Estrada N⁄C Zona de 
expansão da Vila do Distrito

Dia 27 de Junho de 2022, 
até às 14.00 horas, no 

Edifício do Governo do 
Distrito de Ibo, 

Sala de Sessões

Dia 27 de Junho de 
2022, até às 14.30 

horas, no Edifício do 
Governo do Distrito 

do Ibo, Sala de Sessões

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

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

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou 
adquirí-los na recepção do Edifício do Governo do Distrito de Ibo, sita na Rua da República, no período das 
7.00 às 15.00 horas, pelo valor monetário não reembolsável de 2000,00MT (dois mil meticais), por lote.
O período de validade das propostas será de 90 dias.
As propostas deverão ser acompanhadas pelo Certificado de Inscrição de Cadastro Único.
As propostas deverão ser entregues no endereço acima citado e serão abertas no mesmo endereço, na Sala de 
Sessões, na presença dos concorrentes e público que desejar participar.
A visita ao local da obra é de caracter obrigatório e será realizado no dia 17 de Junho de 2022. Local de 
concentração é no edifício do SDPI de Ibo; e para Quirimba no dia 18 de Junho no edifício do Chefe do 
Posto Administrativo, pelas 11.00 horas.
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.

Ibo, aos 24 de Maio de 2022
Secretário Permanente do Distrito do Ibo

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

DESPACHO
Nos termos do 
artigo 362º do 
Código do Registo 
Civil é concedida 
autorização ao Sr. 
INÁCIO FERNANDO 
NHANCALE, a efectuar 
a mudança do nome 
do seu filho menor 
NASSONE FERNANDO 
INÁCIO NHANCALE, 
para passar a usar o 
nome completo de 
NASSONE INÁCIO 
NHANCALE.

Direcção Nacional dos 
Registos e Notariado em 
Maputo, Maio de 2022

O Director Nacional 
Arafat Nadim de 

Almeida Jumá Zamila
(Conservador e Notário 

Superior)
4922

A 
ACADEMIA deve 
enaltecer os feitos do 
poeta-mor José Cra-
veirinha (1922-2003), 
uma figura multifa-

cetada cujas acções passaram 
por literatura, desporto, aca-
demia, política e jornalismo. 

Esta é a opinião do aca-
démico Lourenço do Rosário, 
que afirmou que José Craveiri-
nha “foi utilizado como porta-
-estandarte do nacionalismo
num determinado momento
da história de Moçambique”.

Do Rosário explicou que 
esta é a razão do bom rela-
cionamento entre o poeta e o 
saudoso Presidente da Repú-
blica, Samora Machel, que o 
confortou nos primeiros anos 
da independência.

 O papel de Craveirinha na 
história do país influenciou 
Joaquim Chissano, sucessor de 
Machel, a atribuir-lhe, a título 
póstumo, a categoria de herói 
nacional, ao “grande homem 
que não cabe só em Moçambi-
que e que não teve, por parte 
do nosso Estado, a dimensão 
que merece”.

PARA LOURENÇO DO ROSÁRIO

Academia deve enaltecer
feitos de José Craveirinha

Por isso, cabe à acade-
mia promover várias iniciati-
vas para enaltecer o autor de 
“Karingana ua Karingana” e 
“Xigubo” de modo a “mostrar 
que os homens são maiores do 
que aquilo que os outros pen-
sam”.

O académico falava há dias 
na mesa-redonda de celebra-
ção do centenário do nasci-
mento do poeta-mor, assina-
lado no sábado, 28 de Maio. 

Na ocasião, destacou-se 
Craveirinha enquanto uma fi-
gura multifacetada, primeiro 

africano a ganhar, em 1991, o 
Prémio Camões, o mais rele-
vante da língua portuguesa, 
jornalista, desportista e nacio-
nalista. 

Na sequência, atribuiu-se 
um certificado de reconheci-
mento, recebido pela família, 

representada pelo filho mais 
novo do poeta, Zeca Craveiri-
nha.

“Por alguma razão José 
Craveirinha é herói nacional, 
é celebrado em todo o mundo 
onde se fala a língua portu-
guesa, há prémios, inclusive, 
com o seu nome e que são 
atribuídos a pessoas que tra-
balham no âmbito da literatu-
ra. Por estes e mais motivos, a 
Universidade Politécnica não 
podia estar alheia a esta ce-
lebração do centenário deste 
poeta, jornalista, desportista, 
patriota, nacionalista e herói, 
e analisar as suas facetas”, 
disse Narciso Matos, reitor da-
quela instituição de ensino.

Por sua vez, Zeca Cravei-
rinha enalteceu o gesto e la-
mentou o facto de o legado do 
seu pai não estar a ser devida-
mente transmitido aos mais 
jovens, principalmente aos 
estudantes do ensino secun-
dário.

“As escolas secundárias 
não estão a acompanhar o que 
está a ser feito a nível do en-
sino superior. Como família 

sentimos isso em relação aos 
estabelecimentos públicos, 
que é onde deveríamos inves-
tir porque é lá onde está a ju-
ventude e deveríamos passar o 
testemunho”, sublinhou.

A mesa-redonda, mode-
rada por Rosânia da Silva e 
subordinada ao tema “As Di-
ferentes Facetas de José Cra-
veirinha”, teve como paine-
listas o professor catedrático 
Armando Jorge Lopes (aspec-
tos psicológicos do léxico na 
obra de José Craveirinha), Ire-
ne Mendes (José Craveirinha, 
o cronista irónico e sarcástico
em “Pequena que saiba co-
ser bem à máquina”), Aurélio
Ginja (José Craveirinha, o poe-
ta mor: A poesia como missão) 
e Aurélio Rocha e Mussá Tem-
be (José Craveirinha e o des-
porto).

Houve, igualmente, de-
clamação de um poema de 
José Craveirinha por Cândida 
Mata, um momento musical 
abrilhantado pela voz potente 
da aluna de ciências jurídicas 
Joeda Matola e pela Tuna Aca-
démica d’A Politécnica.

“Bibliotecas do Mar” 
contam história da pesca
O MINISTÉRIO  do Mar, Águas 
Interiores e Pescas (MIMAIP) 
está a levar a cabo uma inicia-
tiva denominada “Bibliotecas 
do Mar”. 

Trata-se duma plataforma 
de diálogo entre gerações vi-
sando valorizar legados,  capital 
humano e social, a salvaguarda 
da memória institucional e a 
construção da cidadania, cuja 
segunda edição realizou-se há 
dias, na cidade de Maputo.

A cerimónia, dirigida pela 
Ministra do pelouro, Lídia 
Cardoso, enquadra-se nas ce-
lebrações do 18 de Maio, Dia 
Mundial dos Museus.

“Bibliotecas do Mar” é uma 
referência a fontes primárias 
de narrativas sobre a pesca no 
país, neste caso funcionários 
do Ministério  do Mar, Águas 
Interiores e Pescas, reformados 
ou com muitos anos no activo.

Estas “bibliotecas vivas” 

contam, através de documen-
tários, histórias marcadas pela 
nobreza, profissionalismo, ab-
negação, devoção, proficiência 
e sentido de pertença ao sector 
onde emprestaram toda a sua 
juventude, seu saber e inteli-
gência.

Segundo a ministra, a his-
tória do MIMAIP ganha mais 
sentido ao mostrar-se capaz de 
deixar legados inspiradores.

“Há necessidade de trazer 

figuras que se notabilizaram 
ao serviço da instituição para 
inspirar o público e os funcio-

nários do sector, em particular, 
para um desempenho exem-
plar na construção do país e do 

bem-estar ambiental, econó-
mico e social dos moçambica-
nos”, destacou.

4917

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE 

REPRESENTAÇÃO DE ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE 

JUSTIÇA E TRABALHO
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 
ÓBITO DE ABÍLIO 

DA CONCEIÇÃO 
LINO GUILHERME 

DIRUAI

Certifico, para efeitos de publi-
cação, que no livro de notas para 
escrituras diversas número cento 
e oitenta e um, barra “B”, deste 
Cartório Notarial da Matola, a 
cargo da Notária em exercício, 
ROBERTINA CRISTINA NHAM-
BI MAURÍCIO JAGÁ, de folhas 
cinquenta e sete a folhas cinquen-
ta e oito verso, foi exarada uma 
Escritura de Habilitação de Her-
deiros de vinte e sete de Maio de 
dois mil e vinte e dois, por óbito 
de ABÍLIO DA CONCEIÇÃO LINO 
GUILHERME DIRUAI, de então 
cinquenta e oito anos de idade, 
casado que era sob regime de co-
munhão geral de bens com Ilda 
Sandra Benigna Bulule e com 
última residência habitual no 
Bairro Belo Horizonte, Município 
de Boane.

Que o falecido não deixou testa-
mento ou quaisquer outras for-
mas de disposição da sua última 
vontade, tendo deixado como 
únicos e universais herdeiros de 
seus bens, seus filhos: EDILTON 
MANUEL DIRUAI, solteiro, maior, 
natural de Maputo e residente na 
cidade de Maputo, OBAMO DA 
CONCEIÇÃO AMBRÓSIO DIRU-
AI, LARISSA DA CONCEIÇÃO 
GAMA DIRUAI, RITA GAMA DI-
RUAI e ABÍLIO DA CONCEIÇÃO 
LINO GUILHERME DIRUAI 
JÚNIOR, solteiros, menores, 
naturais de Maputo e residentes 
no Bairro Belo Horizonte, Boane 
e a cônjuge sobreviva acima mel-
hor identificada.

Fazem parte da herança todos os 
bens móveis e imóveis, incluindo 
contas bancárias em nome do de 
cuju.

Está Conforme
Matola, aos 31 de Maio de 2022

A Notária
(Ilegível)

Participantes da mesa-redonda sobre cem anos do poeta-mor

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MIGUEL PORTUGAL

(1950 - 2022)

FALECEU

Sua esposa Joana Portugal, filhos 
Francisco, Linda, Janet, Aida e Florence, netos, noras, 
genros e demais familiares comunicam com muita 
dor e consternação o desaparecimento físico do seu 
ente querido MIGUEL PORTUGAL, ocorrido no dia 
28/5/2022, vítima de doença prolongada, cujo funeral 
se realiza amanhã, dia 2/6/2022, no Cemitério de Mi-
chafutene, pelas 11.00 horas, antecedido de missa de 
corpo presente, pelas 8.00 horas, na Igreja Santa Ana 
da Munhuana. Paz à sua alma.

4899

RACI MOISÉS 

TOMAZ

(Isaura)

FALECEU

Sua irmã Mónica Comiche, esposo Samuel Comiche, 
filhos e netos comunicam com profunda dor e conster-
nação o falecimento do seu ente querido RACI MOISÉS 
TOMAZ, ocorrido no dia 30/5/2022, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 1/6/2022, no Cemitério 
das Mahotas (EDM), pelas 13.00 horas, antecedido de 
velório na capela do HCM, às 11.00 horas. Que a sua 
alma descanse em paz.

4935

AMÓS OSVALDO 

SAÍDE

FALECEU

O Presidente da Fundação Manhiça, Dr. 
Leonardo Simão, membros e colabora-
dores em geral lamentam com profunda 
mágoa e consternação o desaparecimento físico do Sr. 
AMÓS OSVALDO SAÍDE, enfermeiro reformado, pai do Dr. 
Mouzinho de Assunção Saíde, Presidente do Conselho 
de Administração da Fundação Manhiça, ocorrido no dia 
11/5/2022, no Hospital Provincial de Lichinga, vítima de 
doença, cujas exéquias se realizaram no dia 14/5/2022, no 
Cemitério Municipal da cidade de Lichinga. Em nome da 
Fundação Manhiça manifestam as mais sentidas condo-
lências à família enlutada pela perda irreparável e desejam 
que o tempo os restitua a paz.

4783

CARLOS DA GRAÇA GABRIEL 

TEMBE

(Carlito)
FALECEU

Seus irmãos Daniel, Dulce, Gabriel, Eurico e demais fa-
miliares comunicam com muita dor o falecimento do seu 
ente querido CARLOS DA GRAÇA GABRIEL TEMBE (Carlito), ocorrido 
no dia 30/5/2022, em Durban (RAS), cujo funeral será em data a anunciar. 
Paz à sua alma.

4929

CARLOS DA GRAÇA GABRIEL 

TEMBE

(1954-2022)
FALECEU

30/5/2022, abriu-se um enorme buraco em nossos cora-
ções. Pai, partiste e deixaste em nós, teus filhos Dário, 
Elísio, Whitney e La-Toya, netos, irmãos e demais familiares, um vazio 
imensurável. Comunicamos com muita dor o teu falecimento, ocorrido 
na África do Sul (Durban), cuja data do funeral será oportunamente anun-
ciada. Até sempre pai! 

4802

ESTER WILSON DA 

CONCEIÇÃO BISPO

(Teté)

FALECEU

João Carlos da Conceição e seus irmãos 
Joaquina, Luísa, Eugénio e Domingas, fi-
lhos, netos, bisnetos, trineta, sobrinhos, 
noras e genros comunicam com profunda 
consternação o falecimento por causas na-
turais da sua mãe, avó, bisavó, tia e sogra 
ESTER WILSON DA CONCEIÇÃO BISPO, 
ocorrido no dia 31/5/2022, pelas 12.15 ho-
ras, na Clinicare, em Maputo, cujo funeral 
se realiza em data a anunciar. Paz à sua 
alma.

4808 

MARIA CACILDA 

MANUEL

FALECEU

“Dona Cacilda”, foi assim que, 
com bastante carinho, nos di-
rigimos a si desde 1997, altura em que abra-
çamos um sonho comum e, para realizá-lo, 
partilhamos as salas da Faculdade de Direito 
da Universidade Eduardo Mondlane.
Após a nossa graduação, em 2002, alguns 
ainda tiveram o grato privilégio de contemplar 
aquele sorriso maternal, outros de confabu-
lar com a Drª Cacilda sobre os caminhos por 
onde o Direito nos conduz e sobre a vida, e 
assim seguimos, até que, no dia 25/5/2022, 
por doença, perdemo-la, tendo as exéquias 
acontecido no dia 28/5/2022. A sua obra e 
exemplos constituem, no seu conjunto, um 
verdadeiro legado para todos nós. Seja o seu 
descanso eterno e entre os esplendores da 
luz perpétua, colega Cacilda. Vá em paz!  

4814

MANUEL 

FRANCISCO 

PASCOAL 
FALECEU

Os membros do Núcleo São Fran-
cisco de Assis da Comunidade 
Mártires de Uganda da Paróquia de Nossa Senhora 
da Conceição – Sé Catedral de Maputo lamentam 
com profunda mágoa e consternação o desapare-
cimento físico de MANUEL FRANCISCO PASCOAL, 
pai da sua nucleana Custódia Francisco Pascoal, 
ocorrido no dia 30/5/2022, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 1/6/2022, no Cemitério da Texlom, às 13.00 
horas, antecedido do velório na Sé Catedral de Ma-
puto, às 9.00 horas. À família enlutada apresentam 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma e 
que Deus o receba no seu Reino.

4809

ESTÊVÃO BRUNO 

DOS SANTOS

(Agradecimento)

Deus chamou o Bruno porque a sua peregri-
nação terrena e sua missão haviam terminado, 
restando a nós continuar o seu legado. Assim, 
a família Santos vem por este meio agradecer 
a todos que directa ou indirectamente deram 
apoio, conforto e carinho neste momento de 
dor. Um agradecimento especial do fundo do 
nosso coração ao Millennium Bim, Igreja An-
glicana, amigos e vizinhos. Pedimos que Deus 
dê descanso eterno ao nosso Bruninho. Paz à 
sua alma. Amén.

4806

SUZANA NOÉ COSSA

FALECEU

Os Magistrados e funcionários da Sub-Procu-
radoria-Geral da República - Maputo lamentam 
com profunda mágoa e consternação o faleci-
mento da Srª SUZANA NOÉ COSSA, irmã de Sua 
Excelência Drª Olinda Noé Cossa, Magistrada do 
Ministério Público, em exercício de funções na 
Sub-Procuradoria-Geral da República - Maputo, 
ocorrido na tarde de domingo, dia 29/5/2022, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, 
quarta-feira, dia 1/6/2022, pelas 10.00 horas, no 
Cemitério de Mwaxitsene, antecedido de velório 
na sua residência, sita no Bairro das Mahotas, 
pelas 9.00 horas. À família enlutada apresentam 
as mais sentidas condolências.

4789

EDSON ALFREDO 

BANZE

FALECEU

A Direcção Geral da LAM, Co-
mité Sindical e trabalhadores 
em geral comunicam com mágoa o desapa-
recimento físico do Sr. EDSON ALFREDO 
BANZE, em vida afecto ao D.T., ocorrido no 
dia 29/5/2022, cujo funeral se realiza hoje, dia 
1/6/2022, no Cemitério de Michafutene, pelas 
11.00 horas, antecedido de velório às 9.00 
horas, na sua residência, sita no Bairro Khon-
golote. À família enlutada endereçam sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

4906

CARLOS
RODRIGUES COMÉ

FALECEU

A Direcção do Comando da PRM-Cidade de Maputo, 
Oficiais Superiores, Subalternos, Sargentos, Guardas 
da PRM e funcionários do Quadro Técnico Comum 
comunicam com profunda mágoa e consternação o 
desaparecimento físico do Sargento Principal da Polícia CARLOS RODRIGUES 
COMÉ, ex-efectivo deste Comando, vítima de afogamento,  a caminho do Hospital 
Geral de Mavalane, ocorrido no dia 29/5/2022, cujas cerimónias fúnebres se reali-
zam hoje, dia 1/6/2022, na província de Maputo, sua terra natal. À família enlutada 
endereçam as mais sentidas condolências.

3814

CARLA SOFIA 
MARCOS COSTA

(20 anos de eterna saudade)

Passam 20 anos que deixamos de te ver, 
ouvir e sentir, mas os nossos corações 
sempre estiveram e estarão contigo para 
sempre. Rezaremos missa em tua memó-
ria hoje, às 18.00 horas, na Igreja Nossa Senhora das Vitórias 
e no sábado, dia 4/6/2022, haverá deposição de flores, às 8.00 
horas, no Cemitério de Lhanguene. Dos teus pais, irmão e prima. 
Paz à tua alma, Sofia!

491

VIRGÍNIA RITA 
FRANCISCO 
CHIPANELA

(15 anos de eterna saudade)
Filhos Dora, Açucena, Valgy, Sofia, Nuro, Ro-
sana e Ancha, netos, noras, genros, bisnetos e 
demais familiares recordam com muita saudade 
a passagem dos 15 anos do desaparecimento 
físico da sua mãe, avó, sogra e bisavó VIRGÍNIA RITA FRANCISCO CHIPA-
NELA. Mais informam que em sua memória rezam missa no dia 3/6/2022, 
na Igreja São Gabriel, pelas 18.00 horas e no dia 4/6/2022, deposição de 
flores na sua campa, no Cemitério de Lhanguene, pelas 9.00 horas. Que 
Deus lhe conceda eterno descanso. Paz à sua alma.

4813

MARIA GORETI JOÃO
NACHISSALE JOSÉ

FALECEU

Seus filhos Célia Francisco, Mércia Cazonda e Nelson Cazonda, genro 
Lucas Francisco, nora Mércia Cazonda, netos Melanie, Fábio, Hélio, 
Chedwick e Lea comunicam com profunda mágoa e consternação o 
falecimento da sua mãe, sogra e avó MARIA GORETI JOÃO NACHISSA-
LE JOSÉ, ocorrido no dia 22/5/2022, na cidade da Beira, cujo funeral se 
realizou na mesma cidade, no dia 24/5/2022. Mais comunicam que irão 
celebrar missa pela passagem de 15 dias, na sexta-feira, dia 3/6/2022, na 
Paróquia São Gabriel, na Matola, pelas 18.00 horas.

4934

SUZY ÂNGELA DA SILVA 

JAMAL FRECHAUTH

FALECEU

As famílias Jamal e Frechauth comunicam com dor e consternação 
o falecimento do seu ente querido SUZY ÂNGELA DA SILVA JAMAL 
FRECHAUTH, ocorrido no dia 30/5/2022, cujo funeral se realiza hoje, 
dia 1/6/2022, no Cemitério da Texlom, pelas 10.00 horas, antecedido 
de velório em sua residência, sita no Bairro Patrice Lumumba, pelas 
8.00 horas. Que a sua alma descanse em paz.

4895

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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VIVENDA tipo 4, com 2wc, numa área 
de 1000m², na Rua da Resistência, 
vende-se por 16 000 000,00MT; aparta-
mento tipo 3, com 2wc, na Av. Mao Tsé-
-Tung por 12 000 000,00MT; geminada 
tipo 3, com 2wc, na Av. Mao Tsé-Tung
por 21 000 000,00MT; apartamento tipo
3, num R/C, na Rua da Resistência por 
8 000 000,00MT; geminada tipo 3, com 
2wc, num R/C, no Alto Maé por 7 500
000,00MT; vivenda tipo 4, num R/C e 1º
andar, com 4 suites e piscina, no Triunfo
por 19 000 000,00MT; apartamento tipo
1, num R/C, na Malhangalene por 3
600 000,00MT. Contacto: 84-4532199
ou 82-4825750.

4879

ARMAZÉM de 385m² (35x11m), dispo-
nível para todo tipo de actividades, com 
instalação para CCTV, água, 4 casas 
de banho e electricidade, na Circular 
de Maputo, no Bairro de Magoanine, 
vende-se por 380 000USD. Contacto: 
84/87-2977462 ou 84-3962592.

4883

NOVE (9) casas, de um quarto e sala, 
com casa de banho privativo, num ter-
reno de 700m², próprias para empresas 
que movimentam trabalhadores, no 
Bairro de Khongolote, a 800m da Mabor, 
vendem-se por 130 000USD. Contacto: 
84/87-2977462 ou 84-3962592.

4883

VIVENDAS: na Coop, tipo 4,com suite, 
vende-se por 20 000 000,00MT; na C. 
Matola, tipo 3, com suite, piscina e 
hospedagem por 13 800 000,00MT; no 
B. Horizonte, tipo 5, com suite e 3 salas 
por 16 000 000,00MT; na M. Rio, tipo 3, 
com suite por 5 500 000,00MT; na Som-
merschield, tipo 3, com suites, num R/C 
por 18 000 000,00MT; apartamentos:
na Polana, tipo 3 por 7 000 000,00MT;
no Alto Maé, tipo 3, com quintal por 6
000 000,00MT. Contacto: 84-5171252
ou 82-8945040.

4597

ESCRITÓRIO open space, com área 
de 45m², copa e wc dentro, localizado 
na baixa da cidade, num 2º andar, na 
Av. Timor Leste, prédio do “Notícias”, 
próximo da STV, vende-se por 3 000 
000,00MT. Contacto: 84-7373130 ou 
84-6169000.

4920

PROPRIEDADE de 15x30, murada, 
no Triunfo velho,  vende-se por 7 
000 000,00MT; de 30x60 por 16 000 
000,00MT, na Dona Alice, de 20x47 por 
5 000 000,00MT; de 17x40 por 1 600 
000,00MT; geminada inacabada, tipo 
4 em Mapulene por 6 000 000,00MT. 
Contacto: 84-2006465 ou 87-9106465.

4912

APARTAMENTO tipo 2, num 2º andar, 
no Bairro Central, perto do Arco-Íris, 
vende-se por 4 000 000,00MT; tipo 3, 
próximo da Padaria Lafões por 5 500 
000,00MT; tipo 2, no Alto Maé, próximo 
da Mesquita Bilal por 4 500 000,00MT. 
Contacto: 84-2006465 ou 87-9106465.

4912

DUPLEX no edifício Marés, tipo 4, todos 
quartos suites, vende-se; tipo 4, duplex, 
no Triunfo por 16 500 000,00MT; duplex, 
no B. Coop por 22 000 000,00MT; 
terreno na D. Alice, de 50x30 por 4 
500 000, negociáveis; propriedade de 
100x100m², na Matola-Tchumene por 
100 000USD; 1 hectare, na Dona Alice 
por 30 000 000,00MT, negociáveis. 
Contacto: 84-2075176.

4811

DIVERSOS

VENDE-SE VENDE-SE

ARRENDA-SE

PRECISA-SE

4788

232

4812

4727

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos 
termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Mi-
nas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, 
de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, a contar da segunda publicação no jornal 
“Notícias”, chamando a quem se julgue com direito 
a opor-se que seja atribuída a Licença de Pros-
pecção e Pesquisa número 11005L para Metais 
Básicos, Metais Preciosos, Minerais Associa-
dos, Minerais Industriais, Terras Raras e Urâ-
nio, no distrito da Maganja da Costa, na província 
da Zambézia, a favor da requerente SOFALA MI-
NING AND EXPLORATION IX, LIMITADA, com as 
seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -17   14   10,00 37   09   50,00

2 -17   14   10,00 37   12   40,00

3 -17   14   40,00 37   12   40,00

4 -17   14   40,00 37   13   20,00

5 -17   14   10,00 37   13   20,00

6 -17   14   10,00 37   14   20,00

7 -17   16   20,00 37   14   20,00

8 -17   16   20,00 37   15    0,00

9 -17   14   10,00 37   15    0,00

10 -17   14   10,00 37   19    0,00

11 -17   21   10,00 37   19    0,00

12 -17   21   10,00 37   16   50,00

13 -17   20   10,00 37   16   50,00

14 -17   20   10,00 37   16   20,00

15 -17   21   10,00 37   16   20,00

16 -17   21   10,00 37   12   10,00

17 -17   20   10,00 37   12   10,00

18 -17   20   10,00 37   09   50,00

19 -17   16    0,00 37   09   50,00

20 -17   16    0,00 37   11    0,00

21 -17   15   10,00 37   11    0,00

22 -17   15   10,00 37   09   50,00

Maputo, aos nove de Maio de dois mil e vinte e 
dois

O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

VENDE-SE
APARTAMENTO tipo 3, num 8º andar, com elevador, 

2wc internas, sala média, cozinha moderna, 3 

quartos com guarda-fatos, 2 varandas, climatizado, 

parqueamento para 1 viatura, prédio seguro e sem 

infiltrações, situado na Belita, Alto Maé, 
vende-se por 5 500 000,00MT, negociáveis. 

Procura vender ou comprar imóvel? 

Contacte-nos: 84-5340568 ou 87-8700568.
4824

4727

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos 
do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, 
aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, 
correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda 
publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem se ju-
lgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença 
de Prospecção e Pesquisa número 11002L para Me-
tais Básicos, Metais Preciosos, Minerais Industriais, 
Terras Raras e Minerais Associados, no distrito de 
Mopeia, na província da Zambézia, a favor da requer-
ente SOFALA MINING & EXPLORATION VIII, LIMITA-
DA, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -17   37    0,00 36   00    0,00

2 -17   37    0,00 35   58   20,00

3 -17   31   20,00 35   58   20,00

4 -17   31   20,00 36   02   50,00

5 -17   32   40,00 36   02   50,00

6 -17   32   40,00 36   03   30,00

7 -17   33   10,00 36   03   30,00

8 -17   33   10,00 36   04    0,00

9 -17   34   20,00 36   04    0,00

10 -17   34   20,00 36   04   50,00

11 -17   33   50,00 36   04   50,00

12 -17   33   50,00 36   06   50,00

13 -17   40   10,00 36   06   50,00

14 -17   40   10,00 36   00    0,00

Maputo, aos nove de Maio de dois mil e vinte e 
dois

O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

O FUNDO DE ESTRADA, FUNDO PÚBLICO (FE, FP) convida a todo e qualquer interessado, desde que reúna requisitos estabelecidos nos Documentos do 
Concurso a apresentarem propostas fechadas para o concurso abaixo discriminado: 

Modalidade 
&

Referência
Objecto de Contrato 

Data e hora-final 
de entrega das 

propostas 

Data e hora para 
abertura das 

propostas 

Validade 
das 

propostas 

Garantia 
Provisória 
válida por
120 dias 

Data do 
anúncio do 

posicionamento 

Concurso Público 
N.º47A001952/CP/16/22

Lote I: Fornecimento de 

combustíveis e lubrificantes 
por cartões pré-pago

28 de Junho de 2022

10.30 horas

28 de Junho de 2022

10.45 horas
90 dias 

Lote I
19 000.00MT

8 de Julho de 2022

10.45 horas

Lote II
20 000,00MT

Lote II: Fornecimento de 

combustíveis, lubrificantes 
e serviços de acessórios por 

requisições

Os concorrentes interessados na participação dos Concursos, poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-
los na Secretaria do Fundo de Estradas, sita na Av. Mártires de Inhaminga, nº 170, sobreloja- Cidade do Maputo a partir do dia 26 de Abril de 

2022, pela importância não reembolsável de 1.050,00MT (mil e cinquenta meticais). A importância deverá ser depositada na conta nº 13225951,                                                   

NIB: 0001 0000 0001 322595 157 domiciliada no Banco Millennium Bim.

As propostas deverão ter a validade mínima de 90 dias e submetidas na Secretaria Geral do Fundo de Estradas, FP, no endereço acima referenciado.

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

Maputo, aos 30 de Maio de 2022

UGEA 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste 
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de 30 (trinta) dias, citando 

o executado JÚLIO LOPES MARINDA,

portador do Bilhete de Identidade nº
0701021194191I, emitido aos 30 de Abril

de 2012, pela Direcção de Identificação Civil
da Beira, com último endereço conhecido
no Bairro de Macurungo, UC “B”, quarteirão
nº 6, cidade da Beira, ora ausente em parte
incerta, para, no prazo de 10 (dez) dias,

que começa a correr depois de findo o dos
éditos, tudo a contar da data da segunda e

última publicação deste anúncio no jornal

“Notícias”, pagar ao exequente BANCO
INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE,
SA (BIM), a quantia de 1 159 031,36MT
(um milhão, cento e cinquenta e nove
mil, trinta e um meticais e trinta e seis
centavos), em dívida nos Autos de Execução 
Ordinária para o Pagamento de Quantia

Certa nº 109/20-P, que pelo Juízo deste 

Cartório lhe move o referido exequente ou, 
no mesmo prazo, nomear à penhora bens 

suficientes para tal pagamento e do mais que 
acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos 

termos do artigo 811º, nº 1 do CPC, sob pena 
de, não o fazendo, se devolver esse direito 

ao exequente, nos termos do artº 836/1 
do CPC, conforme tudo melhor consta do 
duplicado da petição inicial que se encontra 

arquivado no Cartório desta Secção à sua 
disposição, onde poderá levantar dentro das 

horas normais de expediente.

Maputo, aos 19 de Maio de 2022

O Escrivão de Direito

Rafael Enoque

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Marquinha Pinto Basto

CONCURSO PÚBLICO PARA SELECÇÃO DO DIRECTOR                                    
DO SERVIÇO DE PLANIFICAÇÃO E INOVAÇÃO INSTITUCIONAL DO 

CEDSIF, IP 

ANÚNCIO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 
CURRICULAR

Na sequência do Concurso Público em epígrafe, lançado no dia 14 
de Abril de 2022, comunica-se aos candidatos que os resultados da 
avaliação curricular encontram-se disponíveis no sítio de internet 

do CEDSIF, IP e poderão ser acedidos através do seguintes Link: 

https://www.cedsif.gov.mz/cedsifportal/?p=3531 

Maputo, a 1 de Junho de 2022

TÁXI MARCELO. Melhores serviços de 
táxi em Moçambique, GPSx2, a/c 24.00 
horas, rapidez e qualidade, 40km de 
rádio VHF, 10 a 20 minutos de tempo 
de espera. Estamos preparados para 
atender a sua empresa com qualidade, 
conforto e segurança que os seus cola-
boradores merecem. Baixe o aplicativo 
Táxi Marcelo. Contacto: 82-5050050, 
84-5050050 ou 86-5050050.

4516

BAE - Logística e Multiserviços 
executa obras de pintura, canaliza-
ção, serralharia, carpintaria, pedreiros, 
electricidade, tecto-falso, montagem de 
ar-condicionados, azuleijos, tijoleiras, co-
fragem, design de interiores, jardinagem, 
etc. Contacto: 84/86-5739001.

4675

APARTAMENTOS, geminadas, viven-
das, duplexs, nas zonas da Polana, 
Coop, baixa da cidade de Maputo, tipos 
1, 2, 3 e 4, arrendam-se; na Sommers-
chield, Triunfo, B. Central, Malhangalene, 
Alto Maé e cidade da Matola. Aparta-
mentos, vivendas, ruínas, terrenos com 
DUATS, com várias dimensões, vendem-
-se. Têm dependências, quintas, gara-
gens, salas a preços negociáveis com
os proprietários. Contacto: 84-4272650.

4928

FLAT tipo 4, com 2wc, na Z. Migração, 
vende-se por 14 000 000,00MT; flat tipo 
3, com 3wc por 11 000 000,00MT; flat 
tipo 3, com 3wc, na Z. Interfranca por 6 
800 000,00MT; flat tipo 2, na Z. Orca por 
5 500 000,00MT; flat tipo 3, com 2wc, no 
B. Central por 7 800 000,00MT; flat tipo 
2, com wc, na Z. UDM-sede por 3 500
000,00MT. Contacto: 84-2075176.

4811

4930

VENDE-SE

COWORK/Escritórios partilhados: 
gabinetes arrenda-se por 15 000,00MT; 
mesas de trabalho por 8 500,00MT; sala 
para reuniões, restaurantes, cabeleirei-
ros e festas, tudo negociável. Grátis: 
Internet, recepção, limpeza, água e luz. 
Transversal à Mao Tsé-Tung, na Rua 
da Justiça. Contacto: 82-8945040/84-
5171252 ou 87-8945040.

4870

ARMAZÉNS: no Jardim, com Showroom 
e 4 gabinetes, arrenda-se por 180 
000,00MT; no Benfica, de 600m², com 
2 gabinetes, showroom e dependências 
por 230 000,00MT; na Matola-EN4, de 1 
434m², com gabinetes e estacionamento 
por 5 000USD; na Av. das Indústrias, de 
1 830m², com 4 gabinetes, copa, esta-
cionamento e jardim por 390 000,00MT; 
na Matola-Santos, de 450m², com esta-
cionamento por 85 000,00MT. Contacto: 
84-5171252 ou 82-8945040.

4870

LUXUOSO apartamento tipo 2, num 2º 
andar, prédio curto, na Polana, entre 
as avenidas Julius Nyerere e Sanssão 
Muthemba, pronta a entrar, arrenda-
-se por 55 000,00MT, fixos. Contacto:
84-4471331.

4923

VIVENDA: na Sommerschield 1, tipo 5, 
suites, com 3 salas, arrenda-se por 210 
000,00MT; na Sommerschield 2, tipo 7, 
suites e piscina por 4 000USD; na J. 
Nyerere, 20 gabinetes por 7 000USD; 
na Coop, tipo 4, suite por 100 000,00MT; 
na C. Matola, tipo 4, com piscina por 70 
000,00MT; apartamentos: na Polana, tipo 
3 por 60 000,00MT, tipo 2, suite por 60 
000,00MT; no Alto Maé, num R/C, tipo 3 
por 27 000,00MT. Contacto: 84-5171252 
ou 82-8945040.

6489

JOVENS empreendedores precisam 
de alguém que tenha escritório na re-
gião central da cidade de Maputo para 
compartilhar. Contacto: 84-3130076 ou 
86-8000850.

4925

VIVENDA na cidade 
da Matola, próximo 
do Conselho Munici-
pal/Parque dos Poet-

as, tipo 4, com suites, 

sala grande, explana-

da, piscina, casa de 

hóspedes completa, 

gazebo, dependên-

cia, wc serviçal, 

arrumos, área de 

serviço e estaciona-

mento, vende-se por 

13 850 000,00MT ou 

arrenda-se por 75 

000,00MT. 

Contacto:
84-5171252 ou

82-8945040.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Quarta-feira, 1 de Junho de 2022

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, 

aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda 

publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença de 

Prospecção e Pesquisa número 11000L para Metais Básicos, Metais Preciosos, Minerais Industriais, Terras 

Raras, Urânio e Minerais Associados, nos distritos de Mopeia e Morrumbala, na província da Zambézia, a favor 

da requerente SOFALA MINING AND EXPLORATION VII, LIMITADA, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -17   37    0,00 35   54   30,00

2 -17   39   10,00 35   54   30,00

3 -17   39   10,00 35   52    0,00

4 -17   39   50,00 35   52    0,00

5 -17   39   50,00 35   51   30,00

6 -17   40   20,00 35   51   30,00

7 -17   40   20,00 35   51    0,00

8 -17   41   40,00 35   51    0,00

9 -17   41   40,00 35   50    0,00

10 -17   34    0,00 35   50    0,00

11 -17   34    0,00 35   53   10,00

12 -17   30   40,00 35   53   10,00

13 -17   30   40,00 35   56   20,00

14 -17   29   30,00 35   56   20,00

15 -17   29   30,00 36   00    0,00

16 -17   31   20,00 36   00    0,00

17 -17   31   20,00 35   58   20,00

18 -17   37    0,00 35   58   20,00

Maputo, aos nove de Maio de dois mil e vinte e dois

O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
4727

T
RÊS jogos marcam esta 
noite o arranque da fase 
de grupos de qualifi-
cação à 34.ª edição do 
CAN-2023, cuja fase 

final terá lugar na Costa do 
Marfim, com 14 das 46 se-
lecções concorrentes im-
pedidas pela Confederação 
Africana de Futebol (CAF) 
de receber os seus jogos nos 
respectivos países devido à 
inadequação dos seus está-
dios para receber jogos in-

ternacionais.
De entre as 14 selecções 

obrigadas a jogar fora dos 
seus países está a moçam-
bicana, os “Mambas”, que 
recebe, amanhã, o Ruanda, 
na África do Sul, em jogo da 
primeira jornada do Grupo 
“L”.

Entre aqueles que es-
tão impedidos de jogar em 
casa, apenas uma selecção é 
da região do norte do con-
tinente, nomeadamente a 

Líbia, que fará os seus jo-
gos no Marrocos, enquanto 
as restantes 13 equipas são 
da África Subsahariana. A 
subregião da COSAFA tem 
quatro selecções que não 
podem jogar perante o seu 
público, nomeadamente 
Eswatini (Grupo “B”), Na-
míbia (Grupo “C”), Lesotho 
(Grupo “H”) e Moçambique 
(Grupo “L”).

Os quatro países esco-
lheram, curiosamente, a 

África do Sul como palco 
dos respectivos jogos. 

Marrocos é o destino 
eleito por cinco equipas, 
nomeadamente Guiné-Bis-
sau (Grupo “A”), Burquina 
Faso e Cabo-Verde (Grupo 
“B”), Líbia (Grupo “J”) e 
Libéria (Grupo “K”).

Os restantes cinco im-
pedidos de jogar, dois esco-
lheram a Tanzania, nomea-
damente Burundi (Grupo 
“C”) e Etiópia (Grupo “D”).

QUALIFICAÇÃO AO CAN-2023

Catorze selecções impedidas
de jogar nos respectivos países

As restantes três selec-
ções que não podem jogar 
em casa demandarão os 
seus compromissos na Gui-
né Conacri, Angola e Ugan-
da, recintos escolhidos pela 
Serra Leoa (Grupo “A”), 
República Centro-Africana 
(Grupo “E”) e Sudão do Sul 
(Grupo “G”).

Entretanto, esta noite, 
no arranque dos jogos da 
fase de grupos de qualifica-
ção ao CAN-2023, às 18.00 
(horário de Maputo), Líbia 
recebe Botswana e Angola 
tem a visita da República 
Centro Africana (sublinhe-
-se que este desafio contará 
com o quarteto de árbitros
moçambicanos, a ser che-
fiado por Celso Alvação),
em jogos dos Grupos “J” e
“E”. Volvidas três horas,
Gana recebe Madagáscar,
igualmente pelo Grupo “J”.

Refira-se que o Quénia 
e o Zimbabwe foram reti-
radas dos grupos de qua-
lificação ao CAN-2023, 
mesmo depois de no pas-
sado mês de Abril terem 
sido sorteados, devido à 
interferência política nas 
respectivas federações.

Como resultado, a CAF 
determinou que os dois 
países eram considerados 
perdedores e eliminadas 
da competição. Assim, 
sem o Quénia, o Grupo “C” 
ficou reduzido a três, com 
Camarões, Namíbia e Bu-
rundi, o mesmo aconte-
cendo com o “K” que, sem 
o Zimbabwe, ficou apenas
com a África do Sul, Mar-
rocos e Libéria.

Angola inicia campanha hoje frente à República Centro-Africana

O ATLÉTICO de Madrid, de 
Reinildo, estará enquadrado no 
Pote 2 no sorteio (25 de Agos-
to) para o emparelhamento 
da fase de grupos da Liga dos 
Campeões, edição 2022-2023, 
segundo determinou a UEFA. 

Estando no Pote 2, os 
“colchoneros” poderão, à 
excepção do Real Madrid 
(equipas do mesmo país não 
se defrontam na fase de gru-
pos), medir forças com todos 
os outros cabeças-de-série, 
dentre os quais se destacam 

o Manchester City, Bayern de
Munique e PSG, todos eles sé-
rios favoritos a arrebatarem a
“Champions”.

As outras formações que 
podem calhar no caminho da 
turma de Reinildo e companhia 
são o FC Porto, Ajax e Eintracht 
Frankfurt, este último vence-
dor da Liga Europa.

Por outro lado, sabe-se que 
o terceiro classificado da Liga
Espanhola, evitará confron-
tos com Liverpool, Chelsea, 
Barcelona e Juventus, todos já 

campeões europeus, por faze-
rem parte do mesmo pote, o 
que não deixa de ser uma boa 
notícia.

No pote 3, estão o Dort-
mund, Salzburgo, Shakhtar, 
Inter, Sporting e Nápoles, en-
quanto no 4 apenas fazem par-
te, por enquanto, três conjun-
tos, a saber: Marselha, Brugge e 
Celtic. As restantes cinco virão 
dos “play-offs” de uma fase de 
qualificação que começam a 21 
de Junho e terminam a 24 de 
Agosto.

“CHAMPIONS” 2022-2023

City, Bayern e PSG podem
cruzar caminho de Reinildo

MILHARES de sul-africanos ti-
veram a oportunidade de ver o 
troféu do “Mundial”-2022, que 
terá lugar entre Novembro e 
Dezembro deste ano no Qatar, 
desembarcar sábado em Joanes-
burgo, a maior cidade do país, 
soube a PANA de fonte oficial.

O troféu está numa viagem 
global que inclui todos os 32 paí-
ses qualificados para este galar-
dão.

África do Sul não está apu-
rado ao “Mundial”-2022, mas 
foi contemplado por ser um dos 
países que já teve o privilégio de 
acolher a competição, em 2010. 
A par disso, o país já participou 
em três edições da prova plane-
tária. 

Depois de no sábado ter es-
tado no centro de Joanesburgo, 
no domingo o troféu foi exposto 
num grande centro comercial 
em Soweto, arredores da cidade.

Feito de ouro maciço e pe-

Troféu do “Mundial” 
passa pela África do Sul

sando seis quilos, representa 
duas figuras humanas pegando 
um globo terrestre ao ar.

Como as regras estipulam, 
o prémio original deve ficar na
posse da FIFA e não pode ser
levado. A equipa que conquista
o “Mundial” conserva o origi-
nal temporariamente antes de
ser atribuído definitivamente ao

vencedor da nova edição desta 
prova, que recebe a réplica.

O presidente da Associação 
de Futebol Sul-Africana (SAFA), 
Danny Jordaan, disse esperar 
que uma nação africana se dis-
tinguisse no “Mundial” e che-
gasse à final da prova rainha no 
Qatar, este ano.

QUATRO anos depois do úl-
timo encontro entre si, Itália 
e Argentina voltam a encon-
trar-se hoje, a partir 20.45 ho-
ras, no Estádio de Wembley, 
num duelo inédito entre os 
campeões europeu e sul-ame-
ricano. Será a chamada “fina-
líssima”, que procurará coroar 
o campeão dos campeões.

Olhando ao histórico re-
cente, o favoritismo está 
totalmente do lado dos ar-
gentinos, uma selecção que 
leva 31 jogos seguidos sem 
perder. Já a Itália ainda apa-
nha os cacos do inesperado 
adeus ao “Mundial”-2022, 
com a saída no “play-
-off” aos pés da Macedónia.

Quanto ao confronto directo, 
aí também a Itália não tem 
grandes razões para sorrir: 
perdeu os últimos três jogos e 
sofreu golos em todos os cinco 
duelos que aconteceram até 
ao momento. A sua única vi-
tória perante a Argentina foi já 
em 1982, num triunfo por 2-1 
no “Mundial” desse ano.

Itália e Argentina 
jogam “finalíssima”

O INTERNACIONAL egíp-
cio Mohamed Salah foi 
eleito pelos adeptos da 
Liga Inglesa de futebol o 
melhor jogador do ano de-
pois de terminar a tempo-
rada como melhor marca-
dor a par de Son (23 golos) 
em 35 jogos, além de ter 
feito 13 assistências. 

Esses desempenhos 
permitiram ao avança-
do do Liverpool superar a 

concorrência do compa-
nheiro Alexander-Arnold, 
de Kevin de Bruyne e Fo-
den (Man. City), Conor 
Gallagher (Crystal Palace) 
e de Declan Rice (West 
Ham). 

Salah, que recebe a dis-
tinção pela terceira vez na 
carreira, ganhou ainda o 
prémio referente ao me-
lhor golo da Premier Lea-
gue em 2021/22. 

PREMIER LEAGUE
Salah eleito melhor 
do ano pelos adeptos

SEM grande surpresa, o 
francês Karim Benzema foi 
eleito o melhor jogador da 
edição deste ano da Liga 
dos Campeões Europeus. 
O avançado francês mar-
cou 15 golos em 12 jogos e 
foi preponderante na ca-
minhada do Real Madrid 
rumo ao título europeu 
conquistado em Paris.

Além de Benzema, o 
painel de técnicos e ob-
servadores nomeado pela 
UEFA elegeu outro joga-

dor do Real Madrid como 
o melhor jovem da prova:
Vinícius Jr.

O brasileiro, de 21 anos, 
que marcou o único golo 
da final frente ao Liver-
pool, terminou a prova 
com quatro golos e seis 
assistências em 13 jogos e 
só foi superado pelo por-
tuguês Bruno Fernan-
des no número de passes 
para golo (sete), sendo 
que dois deles estão entre 
os melhores da prova.

Benzema destaca-se
na Liga dos Campeões

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



DESPORTOQuarta-feira, 1 de Junho de 2022 43

REINILDO referiu que o sonho 
e esperança de chegar ao CAN é 
de todos que fazem parte desta 
missão. O lateral esquerdo sen-
te particularmente uma grande 
responsabilidade neste sentido. 
“É sempre uma honra poder 
representar o meu país. A qua-
lificação ao CAN é algo que falta 
a esta nova geração. Faremos 
tudo porque é nosso objectivo 
chegar ao CAN. Com trabalho 
e entrega podemos lá chegar”, 
realçou, destacando o bom es-
tado do espírito que reina nos 
“Mambas”.

“O estado de espírito é de 
alegria, há muita concentração 
e, acima de tudo, muito traba-
lho. O grupo está muito forte 
e unido e é isso que queremos 
tentar transportar ao campo, 
encarando este jogo como o úl-
timo, pois temos um objectivo 
a alcançar”, frisou. 

Reinildo não foi individua-
lista ao responder à questão 
sobre como pensa transmitir a 
energia e o estado positivo que 
carrega, enquanto jogador do 
Atlético de Madrid aos colegas.

“Quer seja o Reinildo, Witi, 
Gildo e os que jogam também 
no campeonato interno. O im-
portante é formar um grupo 
forte e estarmos unidos neste 
objectivo comum e o grupo es-

MALHANGALENE, em masculinos, 
e Matchedje, em femininos, con-
quistaram, domingo, o Torneio 7 de 
Abril em andebol em seniores a nível 
da cidade de Maputo, com triunfos 
sobre o Costa do Sol e o Ferroviário, 
nas finais, respectivamente.

Ambos ganharam por 2-0 na fi-
nal que se disputou à melhor de três 
jogos. Em masculinos, Malhangale-
ne venceu por 35-11, na sexta-feira, 
no primeiro jogo, sendo que no do-
mingo ganhou por apertados 27-25, 
confirmando o título sem precisar 

do terceiro desafio.
Já as “militares” bateram o Fer-

roviário, por 29-23, no primeiro 
embate, e no segundo venceram, 
por 22-14.

Esta prova vinha decorrendo 
desde Março, sendo disputada em 

duas fases. Na primeira, as equipas 
jogaram no sistema clássico de to-
dos-contra-todos em duas voltas, 
sendo que na segunda fizeram um 
“play-off” da final à melhor de três, 
entre os dois primeiros classificados 
de cada sexo.

Após empatar a zero com o rival Maxaquene, Desportivo enfrenta hoje Ferroviário das Mahotas

SALVADOR NHANTUM-

BO, EM JOANESBURGO

A 
SELECÇÃO Nacional de 
futebol vai testar hoje o 
piso sintético do FNB 
Stadium, em Joanes-
burgo, onde receberá, 

às 18.00 horas de amanhã, a 
sua congénere do Ruanda, em 
partida da primeira jornada do 
Grupo “L” de qualificação ao 
CAN-2023, que se realiza na 
Costa do Marfim. 

Chiquinho Conde gostaria 
de testar o piso do FNB Stadium 
à hora do jogo, mas só o fará 
às 16.00 horas, uma vez que, 
na qualidade de anfitrião, os 
“Mambas” devem dar priori-
dade ao adversário.

Entretanto, a selecção rea-
lizou na manhã de ontem mais 
uma sessão de preparação num 
dos campos de treino da Uni-
versidade Wits, reduto do Bid-
vest, já com 22 dos 23 atletas 
convocados. Bruno Langa, que 
milita no Chaves (Portugal), era 
o único jogador que ainda não
tinha integrado a equipa. Jun-
tou-se à Selecção Nacional já
no período da tarde. 

O CLUBE Barracudas con-
quistou a primeira edição da 
Taça Barracudas, em natação, 
disputada fim-de-semana na 
Piscina Olímpica do Zimpe-
to, com a participação de 237 
atletas de clubes da capital, de-
signadamente Tubarões, Gol-
finhos de Maputo, Ferroviário, 
Clube de Natação do Zimpe-
to, o próprio Barracudas, para 
além de um atleta namibiano 
a competir na vizinha África do 
Sul.

Barracudas venceu em fe-
mininos e masculinos, com 
1086 e 1015 pontos, respectiva-
mente, seguido dos Tubarões, 
com 642.50 e 959.50 e na ter-
ceira posição quedou-se o Gol-
finhos, com 453 e 381 pontos.

Os atletas participaram 
num máximo de quatro pro-
vas individuais e também em 
estafetas. No escalão dos pré-
-iniciados, de oito anos e mais
novos, as três melhores atletas, 
em femininos, foram Khensy
Novela dos Tubarões, com 32
pontos, Marta Esteves, Barra-
cudas, 29 pontos, e Emily Lliev, 
Golfinhos, com 28 pontos. 

No mesmo escalão, em 
masculinos, destacaram-se 
Célio Aliang do Clube de Na-
tação Golfinhos de Maputo, 
com 34 pontos, Josh da Costa, 
Tubarões, (34) e Leon Barros, 
Barracudas (30). 

No escalão dos 9-10 anos, 
em femininos, destacaram-se 
as atletas Ângela Chicumbe, 

Barracudas, com 36 pontos, 
Estela Massingue, Tubarões, 
(34) e Rihana Issufo do Barra-
cudas, (33). 

No mesmo escalão, em 
masculinos, destacaram-se os 
atletas Gabriel Simões do Gol-
finhos, com 33 pontos, Whato 
Pioris, Tubarões, 32 pontos, e 
Amani Okwoyo, dos Barracu-
das, com 29. 

No escalão dos 11-12 anos, 
em femininos, os melhores 
foram Marta Mpfumo, Tuba-
rões, 36 pontos, Zuri Tomé, 
Barracudas, (36), e Margare-
th Yengo, Golfinhos, (32). Em 
masculinos, estiveram na mó 
de cima Keanu Viseu, Barra-
cudas, 36 pontos, Lázaro Me-
nete, com 36, e Mason Cohen, 

Tubarões, 34 pontos. 
No escalão dos 13-14 anos, 

em femininos, dominaram as 
atletas Ana Beatriz Domingues 
e Matilde Roff com 36 pontos 
cada uma e Samantha Came-
rom com 34 pontos, sendo 
que todas pertencem aos Bar-
racudas. 

No mesmo escalão, em 
masculinos, os melhores fo-
ram Hugo Barradas, Barra-
cudas, com 36 pontos, Ukay 
António, Tubarões, (34), e 
Carlos Abdula, Barracudas, 34 
pontos. 

No escalão dos 15-17 anos, 
em femininos, destacaram-se 
Filipa Xavier, dos Tubarões, 
Luísa Cervi e Sophie Fernan-
des, Barracudas, ambas com 

36 pontos.
Em masculinos, destaca-

ram-se Bruno Ferreira e Caio 
Lobo, dos Barracudas, com 36 
e 34 pontos, respectivamente. 
José Canjulo, Aqua Swimming 
Club, também somou 34 pon-
tos. 

No último escalão, dos 18 
anos em diante, em femininos, 
o destaque foi para as atletas
Domingas Munhemeze, dos
Tubarões, 36 pontos, Mariana
Roff,  Barracudas, 34 pontos,
e Neyde Macie, do Ferroviário, 
com 30 pontos. Em masculi-
nos, Lundell Cordeiro, dos Tu-
barões, 34 pontos, Valdo Lou-
renço, Barracudas, 33 pontos,
Rui dos Santos, Tubarões, com 
31 pontos. 

TAÇA DE MOÇAMBIQUE

“Mambas” adaptam-se 
ao terreno do jogo

Na sessão de ontem, Chi-
quinho Conde dividiu a equipa 
em dois grupos, um dos quais 
constituído por atletas elegí-
veis para o duelo com ruande-
ses. Nesta única sessão do dia, 
os “Mambas” dedicaram-se ao 
trabalho ligeiro, visando o ape-
trechamento físico dos atletas, 
seguido de contacto com a bola 
para o aprimoramento dos as-
pectos técnico-tácticos para 

melhor interpretação da ac-
tuação do combinado nacional 
frente ao Ruanda.  

O seleccionador nacional já 
pode assim traçar o onze inicial 
para este embate. Aliás, tem 
todos os jogadores à disposi-
ção. O ambiente no grupo do 
trabalho é de muito entusias-
mo e reina também o espírito 
de confiança e crença na vitó-
ria. 

A expectativa é de que tudo 
corra bem até amanhã e isso 
dependerá da evolução dos 
acontecimentos no treino des-
ta tarde, ao fim do qual o timo-
neiro dos “Mambas” definirá o 
onze inicial. As selecções de-
verão, ao fim dos treinos de re-
conhecimento do terreno, dar 
uma conferência de imprensa 
para falar sobre o jogo, não se 
sabendo se será nessa altura 

que divulgarão os convocados 
para este embate. O dia de hoje 
é igualmente reservado à ins-
pecção do campo pela CAF e 
reunião técnica.

Salientar que o Ruanda, 
que se encontra em Joanesbur-
go desde segunda-feira, cum-
priu mais uma sessão de treino 
também na manhã de ontem 
num dos campos secundários 
da Universidade Wits.

Sessão de preparação de ontem num dos campos de treino da Universidade Wits, reduto do Bidvest

GENY CATAMO, AVANÇADO

Focados no sucesso
O MAIS novo jogador dos 
“Mambas”, Geny Catamo, não 
pensa noutra coisa se não na 
vitória. 

“Estamos aptos para en-
frentar o Ruanda. Continuamos 
com o mesmo foco e objectivo 
para a primeira vitória e co-
meçarmos bem esta etapa. O 
estado do espírito da equipa é 
positivo. Estamos motivados 
e temos mais energia para de-
frontar o Ruanda ou qualquer 
selecção que aparecer pela 
frente”.

Quanto ao facto de a se-
lecção jogar fora quando podia 
receber o Ruanda em casa, res-
pondeu o seguinte: “Será difícil 
sem o nosso público. Mas só 
podemos nos adaptar a isso e 
focarmo-nos no jogo, correr-
mos até ao último minuto, por-
que só isso nos levará à vitória”, 
vincou.

ERNAN, GUARDA-REDES

Crença na vitória
O GUARDA-REDES Ernan 
destacou a boa disposição que 
reina na Selecção Nacional 
como um bom indicador para 
o sucesso da equipa. “O grupo
está muito motivado. Estamos
cientes das dificuldades que
vamos enfrentar no jogo, mas
acredito que vamos ganhar”,
disse.

Quanto à receita que Chi-
quinho Conde preparou para 
que a selecção saia vitoriosa do 
embate, o “keeper” comentou: 
“Como sempre tem nos dado 
os melhores ensinamentos. Te-
mos agora o melhor treinador 
e acredito que vamos ganhar o 
jogo”, realçou.

REINILDO, LATERAL ESQUERDO

Faremos tudo para 
alcançar nosso objectivo

tará sempre alegre e a trabalhar 
bem com o treinador especta-
cular que tem. Isto motiva-nos 
também a lutar pelo alcance 
dos nossos objectivos”, salien-
tou, acrescentando que não se 
sentia pressionado pela obri-
gação que os “Mambas” têm 
de ganhar o jogo.

“Não olhamos isso como 
pressão porque é nossa profis-
são e fazemos com amor. Te-

mos assim a responsabilidade 
de ajudar a selecção e ao grupo 
de trabalho”, lamentou, po-
rém, o facto de os “Mambas” 
não poderem jogar em casa.

“É algo que particular-
mente me deixa triste, porque 
realmente o futebol é feito de 
adeptos. Mas isso não cabe a 
nós e o apelo que podemos 
fazer é que esse problema seja 
resolvido”.

CAMPEONATO NACIONAL DA II DIVISÃO

Alvi-negros visitam Mahotas
atentos ao Matchedje
O DESPORTIVO visita hoje, a 
partir das 15.00 horas, o Ferro-
viário das Mahotas, no campo 
dos “locomotivas” da baixa da 
capital do país, em desafio a 
contar para a sexta jornada do 
Campeonato Nacional da II Di-
visão - fase da cidade de Mapu-
to. 

É uma partida que os “alvi-
-negros” pretendem vencer e
esperar pelo desfecho do Mat-
chedje, que recebe, na Matola,
as Águias Especiais. Desportivo
soma sete pontos, menos dois
que os “militares”.

Também na baixa da cida-
de, no seu campo, o Maxaque-

ne, cinco pontos, vai enfrentar 
a Académica. No campo do 1° de 
Maio, a equipa da casa recebe o 
Nacional, enquanto o Mahafil 
vai ao Estádio da Machava ba-
ter-se com o Ferroviário B.

Costa do Sol B vai ao terre-
no do Vulcano; Estrela Verme-
lha joga no campo da ABB com 
Racing, a partir das 13.00 horas, 
para logo a seguir cruzarem-se 
as equipas B da Black Bulls e 
Liga Desportiva. 

A prova é liderada pela Bla-
ck Bulls, com doze pontos, se-
guida pela Liga, com dez; Mat-
chedje tem nove, mais um que 
Mahafil e Desportivo soma sete.

ANDEBOL NA CIDADE DE MAPUTO

Malhangalene e Matchedje
conquistam “ 7 de Abril”

EM NATAÇÃO

“Barracudas” ficou em casa

O INCOMÁTI vai enfrentar o Desportivo da 
Matola na segunda eliminatória da Taça de 
Moçambique, fase provincial de Maputo, con-
forme ditou o sorteio realizado segunda-feira.

Destaque ainda para a partida entre ESFA 
de Boane e Mama’s Food, da Matola-Rio. Os 
dois emblemas tem conseguido boas exibições 
e resultados no campeonato provincial.

Noutra eliminatória, Clube de Marracuene 
vai defrontar Cross United. O vencedor da par-
tida Mama’s Food - ESFA vai jogar nas meias-
-finais com o vencedor do jogo entre Clube de
Marracuene e Cross United, transitando direc-
tamente para a final o vencedor do encontro
entre Desportivo da Matola e Incomáti.

Os jogos terão lugar no fim-de-semana.

Incomáti enfrenta 
Desportivo da Matola

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Reduz desemprego           
na RAS
A TAXA de desemprego na África do Sul caiu no primeiro tri-
mestre do ano para 34,5%, registando o primeiro declínio em 
quase dois anos, anunciou ontem o Instituto de Estatísticas do 
país (StatsSA). Foram criados cerca de “370.000 postos de tra-
balho entre o quarto trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 
2022”, informou a organização numa declaração. O país, cuja 
economia foi duramente atingida pela Covid-19, registava au-
mentos constantes do número de desempregados desde Julho 
de 2020. A principal potência industrial de África tem agora 
14,9 milhões de trabalhadores activos, entre uma população de 
quase 60 milhões. O país registou no período em análise menos 
60.000 desempregados para um total de 7,9 milhões.

Fome afecta um terço      
de sudaneses
MAIS de 10,9 milhões de pessoas no Sudão sofrem de fome ex-
trema, quase 30% da população, situação agravada pelos efeitos 
da guerra na Ucrânia, que atingiu a cadeia de abastecimento, 
especificamente do trigo, provocando um aumento de 180% 
nos preços locais em relação ao ano passado, advertiu a FAO. 
Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e Agricultura, o conflito armado no país, a seca, os efeitos da 
pandemia, a instabilidade económica na região e as pragas das 
culturas são as principais causas da crise alimentar no Sudão. 
A agência da ONU lançou um pacote de ajuda de 12 milhões de 
dólares (cerca de 766 milhões de meticais).

Separatistas matam 24 
pessoas nos Camarões
VINTE e quatro pessoas foram mortas e cerca de 60 feridas domingo 
nos Camarões por separatistas armados, segundo uma fonte local, a 
cerca de 560 quilómetros a noroeste de Yaoundé, perto da fronteira 
com a Nigéria. Os separatistas “atacaram a aldeia de Obonyi II com 
armas de fogo”, confirmou Ekwalle Martin, presidente da câmara 
da localidade, citado pela agência France-Presse. “Os separatistas 
queriam que os aldeãos lhes pagassem dinheiro todos os meses, es-
tes recusaram e foram atacados”, disse ainda a mesma fonte. O no-
roeste e sudoeste dos Camarões são povoados principalmente pela 
minoria anglófona do país, entre a qual uma parte se sente ostraci-
zada pela maioria francófona do país, governado há quase 40 anos 
pelo Presidente Paul Biya, actualmente com 89 anos.

Aprovado projecto anti-
pirataria no Golfo da Guiné
O CONSELHO de Segurança das Nações Unidas aprovou ontem 
um projecto de resolução sobre pirataria e assaltos à mão armada 
no Golfo da Guiné, que visa aumentar a segurança e salvaguardar o 
potencial económico dos países da região. Com 15 votos a favor, o 
projecto, apresentando pelo Gana e pela Noruega, foi adoptado de 
forma unânime. De acordo com um estudo recente da ONU, citado 
pela embaixadora norueguesa junto das Nações Unidas, Mona Juul, 
ataques de piratas no Golfo da Guiné custam dois mil milhões de 
dólares (127.7 mil milhões de meticais) por ano.

Israel usou “arma 
química” contra Gaza 
ISRAEL usou uma “arma química indirecta” ao atacar um depósito 
de agro-químicos em Gaza no ano passado, segundo um estudo da 
organização palestina de direitos humanos Al-Haq, que denunciou 
problemas de saúde e para o meio ambiente naquela região. “O ata-
que ao armazém de Khudair e outros alvos industriais semelhantes 
indica uma tentativa directa de usar o conteúdo químico de locais 
civis contra a população palestina na Faixa de Gaza, na forma de 
arma química indirecta”, destaca o relatório da recém-criada uni-
dade de investigação forense da organização não governamental 
Al-Haq. O trabalho divulgado esta semana analisou o ataque aéreo 
ocorrido a 15 de Maio de 2021 por forças israelitas.

Condenado à morte 
responsável do EI no Iraque
UM tribunal de Bagdad condenou segunda-feira à pena de morte o 
responsável do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) no sul do Ira-
que, acusado de arquitectar um ataque suicida que causou mais de 
30 mortos no início de 2021. O Supremo Conselho Judicial referiu, 
em comunicado, que “o criminoso admitiu, durante as investiga-
ções preliminares e judiciais, que pertencia ao grupo EI desde 2012” 
e que planeou vários ataques em Bagdad. O condenado, identifica-
do como “S”, também confessou que “equipou dois homens-bom-
ba no ataque ao mercado de Al Balat, na zona de Bab al Sharqi”. Em 
21 de Janeiro de 2021, pelo menos 32 pessoas morreram e outras 110 
ficaram feridas num duplo atentado suicida naquele mercado de 
rua no centro de Bagdad, no pior ataque que a capital iraquiana so-
freu nos últimos anos.

Berri reeleito presidente 
do Parlamento libanês
OS deputados do novo Parlamento libanês reelegeram ontem o 
presidente cessante da Assembleia, Nabih Berri, aliado do influente 
movimento xiita Hezbollah, para um sétimo mandato consecutivo, 
confirmando o seu estatuto de figura política tradicional inamoví-
vel. Berri, 84 anos, ocupa este lugar há 30 anos e foi reconduzido por 
quatro anos apesar de o Hezbollah e aliados terem perdido a maioria 
que detinham no Parlamento nas recentes legislativas, assinaladas 
pelos bons resultados dos candidatos independentes.

O 
PRESIDENTE da 
União Africana 
(UA), Macky Sall, 
abordou segun-
da-feira com os 

Presidentes do Ruanda, Paul 
Kagame, e da República De-
mocrática do Congo (RDCon-
go), Felix Tshisekedi, a esca-
lada das tensões entre os dois 
países.

“Agradeço aos Presiden-

tes Tshisekedi e Kagame pelas 
nossas conversas telefónicas 
na procura de uma solução 
pacífica para a disputa entre 
a RDCongo e o Ruanda”, fez 
saber, através do Twitter, Sall, 
chefe do Estado senegalês.

Macky Sall – que encora-
jou o chefe de Estado angola-
no, João Lourenço, a “pros-
seguir os seus esforços de 
mediação a este respeito”, na 

sua qualidade de presidente 
da Conferência Internacional 
da Região dos Grandes Lagos 
(CIRGL) – não especificou se 
os dois estadistas falaram di-
rectamente um com o outro.

Tshisekedi deslocou-se 
ontem a Luanda para conver-
sações com o seu homólogo 
angolano, relacionadas com 
a escalada das tensões com o 
Ruanda.

A tensão entre o Ruanda e 
a RDCongo cresceu exponen-
cialmente nos últimos me-
ses, após o reinício em Março 
dos combates entre o exército 
congolês e o movimento re-
belde de 23 de Março (M23), 
que, segundo Kinshasa, é 
apoiado pelo país vizinho, 
uma acusação negada por Ki-
gali.

Ambos países solicitaram 

a intervenção do Mecanismo 
Reforçado de Verificação Con-
junta (EJVM, na sigla em in-
glês), estabelecido pela CIRGL 
para investigar incidentes de 
segurança nos seus 12 Esta-
dos-membros.

O Ruanda exigiu no sába-
do que a RDCongo libertasse 
dois soldados do seu exército 
“raptados” enquanto patru-
lhavam a fronteira com este 

país, no mesmo dia em que o 
Governo congolês suspendeu 
os voos da Rwandair para o seu 
território, em protesto contra 
o alegado apoio de Kigali aos
rebeldes.

Na segunda-feira, o por-
ta-voz do Governo congolês, 
Patrick Muyaya, disse que o 
país não excluiu “a ruptura das 
relações diplomáticas” com o 
Ruanda. (Lusa)

J. MACHADO,
josé.machado@snoticias.co.mz

OS países africanos devem procurar e to-
mar acções colectivas para fazer face ao 
fenómeno do terrorismo. São palavras do 
embaixador Aly al-Hefny, do Conselho 
Egípcio de Relações Exteriores (ECFA).

O terrorismo promovido por grupos 
extremistas atinge hoje vários países 
africanos, com uma ou outra intensida-
de. O Egipto não escapa ao problema.

Problema antigo no país, a violência 
extremista parece ter crescido depois da 
chamada Revolução de 2013, que levou 
ao poder o Presidente Abdel Fattah al-
-Sisi.

Mas a situação está “controlada”, ga-
rantiu Al-Hefny, cuja instituição se de-
fine como uma uma plataforma livre e 
neutra onde todas as tendências políticas 
e intelectuais do Egipto podem expres-
sar suas visões e pontos de vista sobre 
as questões regionais e internacionais e 
contribuir no apoio e racionalização da 
política externa e diplomacia egípcia, 
“a fim de criar um terreno comum para 
chegar a um consenso sobre nossos inte-
resses nacionais”.

O país do Norte de África investe mui-
to no combate ao combate ao terrorismo.

Durante os dias que passamos no 
Egipto, vimos uma nação unida contra o 
terrorismo, contra extremismos e contra 
radicalismos.

As academias investigam as causas e 
sugerem soluções.

Encontramos instituições como o 

Centro Internacional do Cairo para Re-
solução de Conflitos, Manutenção da Paz 
e Consolidação da Paz (CCCPA), que de-
fendem o reforço de programas de pre-
venção, fortes investimentos em áreas 
sociais, por exemplo. “É preciso haver 
instituições fortes. O Estado deve estar 
presente em todo o canto do país”, disse 
o embaixador Ahmed Abdel-Latif, di-
rector-geral do CCCPA.

Vimos os esforços de entidades re-
ligiosas para uma sociedade sem extre-
mismos nem radicalismos.

“Temos que construir uma socieda-
de para todos os egípcios, independen-
temente da sua crença ou raça”, disse 
o Papa Tawadros II, Patriarca da Igreja
Copta Ortodoxa de Alexandria no Egip-
to, num encontro com os jornalistas de
países africanos.

Mesma mensagem transmitiu uma 
das maiores autoridades islâmicas do 
Egipto e mundo árabe, o Grande Imã da 
mesquita al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb.

Aliás, a Universidade Al-Azjar, as-
sociada à mesquita homónima, tem um 
Observatório, com mais de 10 departa-
mentos, cada qual representando uma 
língua, cuja missão é pesquisar, analisar, 
e se possível corrigir, todos conteúdos de 
cariz extremista ou de ódio constantes 
em revistas, redes sociais ou outras pu-
blicações.

Portanto (o Observatório) represen-
ta “o olhar atento de al-Azhar sobre o 
mundo”, conforme descreve o Grande 
Imã, o Professor Dr. Ahmad at-Tayyeb, 
também reitor da universidade. 

AS sucessivas tempestades tro-
picais e ciclones em Madagás-
car já mataram pelo menos 214 
pessoas e afectaram mais de 
meio milhão desde o início do 
ano, disseram ontem as Nações 
Unidas.

“Seis fenómenos cli-
máticos tropicais atingiram 
Madagáscar entre Janeiro e 
Abril, matando pelo menos 
214 pessoas e afectando cer-
ca de 571.100 no país”, disse 
o Gabinete de Coordenação
dos Assuntos Humanitários
da ONU (OCHA), através de
um comunicado.

A época dos ciclones na 
África Austral decorre nor-
malmente entre Outubro ou 

Novembro e Abril.
Em Janeiro, a tempestade 

tropical Ana provocou for-
tes chuvas e inundações na 
ilha do Oceano Índico, cau-
sando 55 mortos e atingindo 
131.500, principalmente no 
centro e norte.

No mês seguinte, os ciclo-
nes Batsirai e Emnati atingi-
ram a costa leste, numa rápida 
sucessão. Milhares de casas 
foram destruídas e as colhei-
tas devastadas, aumentando 
a insegurança alimentar na 
região. Cerca de 136 pessoas 
morreram e 423.800 foram 
afectadas.

Entre os dois ciclones, a 
tempestade tropical Dumako 

atingiu o nordeste, em meados 
de Fevereiro, causando a mor-
te a 14 pessoas em inundações.

No início de Março, a tem-
pestade Gombe não causou 
quaisquer danos significati-
vos, mas a tempestade tropi-
cal moderada Jasmim, que se 
seguiu no final de Abril, matou 
cinco pessoas e atingiu mais de 
4.800.

Ao mesmo tempo, a situa-
ção numa grande área do Sul, 
atingida por uma seca severa, 
permaneceu crítica. A maio-
ria (61%) da região continuava 
afectada pela seca extrema, no 
final de Fevereiro, de acordo 
com o UNICEF, que foi citada 
na declaração. (Lusa)

O CHEFE do exército sudanês, Abdel Fattah 
al-Burhan, levantou o estado de emergên-
cia imposto desde o golpe de Estado do ano 
passado, anunciou o Conselho Soberano no 
poder.

O Sudão tem sofrido uma profunda agi-
tação desde que Burhan liderou o golpe de 
25 de Outubro, interrompendo uma frágil 
transição após a queda do Presidente Omar 
al-Bashir, em 2019.

Burhan “emitiu um decreto de levanta-
mento do estado de emergência em todo o 
país”, indicou o Conselho numa declaração, 
no domingo.

A ordem foi dada “para preparar a atmos-
fera para um diálogo frutuoso e significativo 
que alcance a estabilidade durante o período 
de transição”, acrescentou.

A decisão foi tomada após uma reunião 
com altos funcionários militares, recomen-
dando o levantamento da emergência e a li-
bertação de pessoas detidas ao abrigo de uma 
lei de emergência.

A decisão veio também após os últimos 
apelos do representante especial da ONU, 
Volker Perthes, para o levantamento do es-
tado de emergência, na sequência do assassi-
nato de dois manifestantes durante protestos 
no sábado.

A União Africana (UA), a Autoridade In-
tergovernamental para o Desenvolvimento 
(IGAD) e a Missão Integrada de Assistência à 
Transição das Nações Unidas (UNITAMS) sau-
daram o levantamento do estado de emer-
gência e consideraram a libertação dos pri-
sioneiros políticos um passo positivo e que irá 
ajudar a resolver o impasse criado pelo golpe 
do ano passado.

“O Mecanismo Trilateral UA-IGAD-ONU 
saúda a decisão das autoridades de levantar o 
estado de emergência e a libertação dos pre-
sos políticos como um passo positivo para 
criar as condições necessárias para se chegar 
a uma resolução pacífica do actual impasse 
político após o golpe de 25 de Outubro”, re-
ferem numa nota conjunta. (EWN/NEWS24) 

O PRESIDENTE da União 
Africana (UA), Macky Sall, 
apelou ontem, em Bruxelas, 
ao investimento financeiro 
e tecnológico da Europa em 
África para aumentar a pro-
dução agrícola, no âmbito da 
crise de abastecimento cau-
sada pela guerra na Ucrânia.

“O que nos falta e que 
podem trazer-nos é o inves-
timento financeiro e tecnoló-
gico necessário para produ-
zirmos mais e melhor”, disse 
Sall, intervindo por vídeo-
conferência no segundo dia 
da reunião do Conselho Eu-
ropeu, quando na ordem de 
trabalhos se abordou a ques-
tão da segurança alimentar.

O líder da UA considerou 
também que “a situação é 

preocupante mas o pior ain-
da está por vir, se a tendência 
actual se mantiver”.

A crise alimentar, salien-
tou ainda, afecta particular-
mente os países africanos de-
vido à forte dependência das 
produções russas e ucrania-
nas de trigo, acrescentando 
que mesmo antes do início do 
conflito entre os dois países, 
os dados oficiais sobre segu-
rança alimentar indicavam 
que, em 2020, cerca de 282 
milhões de pessoas sub-ali-
mentadas no mundo vive em 
África.

Referindo-se à iniciativa 
FARM, para a resiliência agrí-
cola e alimentar, Sall desejou 
que esta seja abordada numa 
óptica de “parceria e com-

plementaridade”.
Os líderes da União Eu-

ropeia (UE) anunciaram, no 
final do Conselho Europeu de 
24 e 25 de Março, a iniciativa 
FARM para contrariar a es-
cassez de alimentos em paí-
ses em situação de vulnera-
bilidade, causada pela guerra 
na Ucrânia, país considerado 
‘o celeiro da Europa’.

Esta iniciativa é baseada 
em três pilares: comércio, 
solidariedade e produção – e 
implica um trabalho multi-
lateral, nomeadamente com 
a UA, para garantir o funcio-
namento eficiente dos mer-
cados e fomentar a produ-
ção local para reduzir o risco 
de insegurança alimentar. 
(Lusa)

TENSÃO ENTRE KIGALI E KINSHASA

Líder da UA conversa 
com Kagame e Tshisekedi

MADAGÁSCAR

ONU apresenta 
balanço trágico das 
sucessivas intempéries

Madagáscar gravemente fustigado por tempestades tropicais e ciclones
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SEGURANÇA ALIMENTAR

África apela a mais 
investimento europeu

Sudão levanta estado 
de emergência  

EGIPTO: UM PROTÓTIPO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ÁFRICA

Quando a paz 
é construída por todos
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