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Namashulua visita
“Primária Guebo”

Majune clama por indústria 
de processamento do arroz

Formalizado contrato de 
extensão do Porto de Maputo

SISE desafiado a estar mais
atento a novas ameaças no país

Maputo acolhe 
seminário sobre 
segurança no trabalho

A MINISTRA da Educação e Desenvolvi-
mento Humano, Carmelita Namashulua, 
visita hoje a Escola Primária Completa 
Guebo, na cidade de Maputo, para se in-
teirar do funcionamento e o decurso do 
ano lectivo escolar. Namashulua poderá, 
ainda, debruçar-se sobre outras questões 
que afectam o sector.

O SECRETÁRIO de Estado na cidade de Maputo, Vi-
cente Joaquim, dirige esta amanhã o seminário de 
segurança e saúde no trabalho. O evento visa cons-
ciencializar os empregadores e trabalhadores sobre 
a importância de um ambiente laboral saudável nas 
empresas. Neste seminário serão debatidos temas 
como boas práticas de segurança e saúde no traba-
lho, segurança social e seguro colectivo e cultura de 
segurança e o papel da liderança nas empresas.

MAIS de um milhão de agregados 
familiares, em particular os che-
fiados por crianças vulneráveis e 
em situação de pobreza, benefi-
ciaram de programas de assistên-
cia social durante o ano passado.

Ao mesmo tempo, 498 me-
nores desamparados e vítimas 
de uniões prematuras foram 
reintegrados nas suas famílias, 
em todo o país. Os dados foram 
partilhados ontem na cidade de 
Tete, província com o mesmo 
nome, pelo vice-ministro do 
Género, Criança e Acção Social, 
Lucas Mangrasse, nas cerimónias 
centrais do Dia Internacional da 
Criança, que decorreu sob o lema 
“A Paz Reside no Sorriso de uma 
Criança”. Mangrasse disse que 
a violência contra a criança e as 
uniões prematuras prevalecem 
no país e estão na lista dos princi-
pais desafios para que os menores 
gozem dos seus direitos.

Neste contexto, apelou para a 
realização de acções de sensibili-
zação de famílias e  comunidades 
para o respeito dos direitos das 
crianças.

Considera que o educador e 
protector desta faixa etária deve 

MOÇAMBIQUE tem estado a re-
gistar uma redução do défice orça-
mental, segundo a Conta Geral do 
Estado referente a 2021, divulgada 
esta semana pelo Ministério da 
Economia e Finanças (MEF).

Com efeito, no período em 
causa, o défice caiu de 7,9 por 
cento para 4,8 do Produto Interno 
Bruto (PIB).

“Verifica-se também  que  
o défice financiado se fi-
xou em menos de 19.804,4
milhões de meticais do programa-
do, mostrando o esforço do Gover-
no para a redução do nível de cres-

cimento da dívida pública”, frisa.
Ainda segundo o Ministério da 

Economia e Finanças, esta ten-
dência está igualmente associada à 
política orçamental para 2021, que 
se centrou no prosseguimento das 
acções na área tributária, orienta-
das para incrementar e diversificar 
os níveis de captação de receitas, 
e racionalizar os gastos públicos, 
dada a limitação de recursos.

Sobre a balança comercial, que 
mede a relação entre importações 
e exportações, o MEF destaca que 
a mesma encerrou com o défice de 
2.258 milhões de dólares norte-

-americanos, um valor inferior ao
registado em 2020, em 2 por cento.

“As exportações totais de bens 
registaram uma receita de 5.579 
milhões de dólares, o que repre-
senta um incremento na ordem de 
55 por cento, quando comparado 
ao ano 2020. Já as importações ti-
veram um aumento na ordem dos 
33 por cento, ao se fixarem em 
cerca de 7.837 milhões de dóla-
res”, refere o documento.

A subida das exportações mo-
çambicanas é justificada pelo in-
cremento do volume de  vendas 
ao exterior de alguns produtos 

nacionais, como o carvão mineral, 
rubis, areias pesadas e alumínio. 
Por seu turno, o incremento dos 
custos com a importação está as-
sociada à subida do preço interna-
cional dos combustíveis, alcatrão e 
betume de petróleo, alumínio bru-
to, adubos e fertilizantes.

A Conta Geral do Estado é o 
documento do Governo que tem 
como objectivo evidenciar a exe-
cução orçamental e financeira, 
bem como apresentar o resultado 
do exercício económico e avaliar o 
desempenho dos órgãos e institui-
ções do Estado.

HCB regista maiores 
ganhos de sempre

Aumento do volume de vendas deveu-se a uma produção global de 14.990 Gwh 

aos dividendos por acção pa-
gos em 2021, relativos ao exer-
cício económico de 2020. No 
documento, os gestores da 
HCB garantem que a situa-
ção financeira, os indicado-
res de liquidez e solvência da 
empresa permanecem fortes, 
perspectivando resiliência, es-
tabilidade, crescimento e equi-
líbrio a médio e longo prazo. 
“Ao longo de 2021, a empre-
sa manteve um forte cunho 
comercial. Ela conseguiu 
satisfazer a crescente de-
manda de energia em Mo-
çambique, cimentando a sua 
posição como um dos maiores 
exportadores de electricidade 
da região”, lê-se no documento. 
Acrescenta que em consonân-

cia com a sua estratégia, a HCB 
fez progressos para assegurar a 
sustentabilidade financeira e 
operacional, reforçando e ge-
rindo a sua capacidade insta-
lada através do seu programa 
“Capex Vital” de dez anos.  Este 
programa visa a modernização 
e renovação do equipamento da 
cadeia de produção para me-
lhorar o desempenho, garan-
tindo, ao mesmo tempo, um 
fornecimento de energia fiável 
aos clientes. 

“A HCB continua focada em 
ser uma empresa de referên-
cia internacional e uma força 
motriz no desenvolvimento do 
acesso energético em Moçam-
bique e na África Austral”, refe-
re a empresa.

Reduz défice orçamental

Mais de um milhão 
de famílias assistidas

EM PROL DAS CRIANÇAS

privilegiar o diálogo e tolerância, 
bem como acções que possam 
transmitir valores morais, histó-
ricos e de solidariedade.

No contexto das mudanças 
climáticas, desafiou os vários 
actores sociais a encontrarem 
recursos para o bem-estar dos 
petizes, perante as adversidades 
que enfrentam no seu desenvol-
vimento integral.

Entretanto, falando em re-

presentação das crianças da or-
ganização Continuadores de Mo-
çambique, Wildinalda Eduardo, 
pediu ao Governo e aos órgãos 
de Administração da Justiça para 
assegurarem o cumprimento 
rigoroso da lei de promoção e 
protecção dos direitos da crian-
ça e terem sempre em conta este 
grupo social, quando estiverem a 
elaborar os seus planos de activi-
dade.

A HIDROELÉCTRICA de Cahora 
Bassa (HCB) registou no último 
exercício económico, um resul-
tado líquido de 10,2 mil milhões 
de meticais, o valor mais eleva-
do de sempre. Este foi suporta-
do por um aumento das vendas 
em 12,5 por cento, passando 
para 28.986,4 milhões de me-
ticais, segundo um comunicado 
da empresa recebido na Redac-
ção do Notícias.

O incremento do volume 
de vendas da hidroeléctrica foi 
graças a uma produção global 
de 14.990 Gwh, o correspon-
dente a 6,1 por cento, acima da 
produção planeada para 2021.

Na sexta-feira passada, a 
HCB realizou, na cidade de Ma-
puto, a sua Assembleia Geral 
Ordinária para a apreciação do 
relatório e contas referente ao 
exercício económico do ano de 
2021, bem como de outros do-
cumentos importantes para a 
gestão do empreendimento. No 
encontro, também foi aprovada 
a proposta de aplicação de Re-
sultado Líquido do Exercício de 
2021, sendo que 36,4 por cento 
serão destinados ao pagamento 
de dividendos aos accionistas e 
63,6 para resultados transitados. 
Deste modo, o valor dos di-
videndos por acção relativo 
ao exercício de 2021 é de 0,14 
meticais, num total de 3,7 mil 
milhões de meticais, uma ci-
fra de 26,1 por cento superior 

ANA RITA TENE, 

EM MALABO

A
S relações de coo-
peração entre Mo-
çambique e Guiné-
-Equatorial estão a
produzir resultados

tangíveis, sobretudo nas 
áreas de recursos minerais e 
energia, defesa, segurança, 
cultura e turismo.

O Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, que efectua 
desde ontem visita de Esta-
do à Guiné-Equatorial, dis-
se que os dois países estão a 
avançar para novas áreas de 
cooperação.

Nyusi manteve conver-
sações com o seu homólogo 
Teodoro Obiang e testemu-
nhou a assinatura do Acordo 
de Supressão de Vistos em 
passaportes diplomáticos e 
de serviço, e o memorando 
de entendimento nos domí-
nios da cultura e turismo.

Na sua intervenção após 
assinatura dos instrumen-
tos legais  pela ministra da 
Cultura e Turismo, Eldevina 
Materula e o vice-ministro 
dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação, Manuel Gon-
çalves, do lado moçambica-
no, o Chefe do Estado disse 
que é momento de as rela-
ções entre Maputo e Malabo 
avançarem para o domínio 
económico.

“Um dos potenciais da 
Guiné-Equatorial é o turis-
mo que pode ser devida-
mente correspondido por 
Moçambique. No âmbito da 
Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP), 

MOÇAMBIQUE E GUINÉ-EQUATORIAL

Resultados da cooperação 
bilateral são tangíveis

Nyusi e homólogo equato-guineense querem que cooperação avance para área económica

as nossas nações devem es-
tar abertas para o desenvol-
vimento e a integração eco-
nómica”, disse.

Para o Chefe do Estado, 
a entrada de Moçambique 
no clube dos países expor-
tadores de gás exige a adop-
ção de estratégias para que a 
exploração de recursos na-
turais seja revertida em be-
nefício das populações onde  

os projectos estão inseridos.
“A Guiné-Equatorial 

tem uma longa experiência 
que gostaríamos de colher 
no domínio da exploração 
do gás. Queremos explorar 
o conteúdo local e fazer com 
que recursos tragam benefí-
cios directos para a popula-
ção”, disse.

Afirmou ainda que foram 
criadas bases para coopera-

ção nas áreas de defesa e se-
gurança, energia, comércio, 
ensino superior e técnico-
-profissional, transportes e
comunicações e língua por-
tuguesa.

O Presidente equato-
-guineense disse, por seu
turno, que os dois países
enfrentam desafios comuns
como o terrorismo, a pira-
taria marítima, insegurança

alimentar, conflitos inter-
nos que exigem a união de 
esforços para a sua resolu-
ção.

Obiang defendeu a ne-
cessidade dos dois países 
avançarem para a coopera-
ção económica, apostando 
nas áreas onde existe um 
enorme potencial como os 
recursos minerais e energé-
ticos, cultura e turismo.
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A VOZ DO CIDADÃO

Munícipes de Lichinga
pedem sanitários públicos
A CIDADE de Lichinga, capital do 
Niassa, carece de sanitários públicos. E 
uma das consequências directas desta 
situação é a prática do fecalismo a céu 
aberto, que já preocupa os munícipes. 
Pelo facto, solicitam a edilidade que 
expanda os serviços, sobretudo às zo-
nas que registam aglomerados. 

Cassimo Amado disse ser difícil 
circular por algumas artérias da ci-
dade de Lichinga devido ao cheiro 
nauseabundo resultante da prática de 
fecalismo a céu aberto. “Observo que 
os munícipes urinam nos caules das 
árvores, assim como em paredes que 
se tornam frágeis devido à prática. 
Mas, entendo que esta situação resul-
ta da escassez de sanitários públicos”, 
anotou.

Wazarra Pinto defende que a edi-
lidade deve transformar a escassez de 
sanitários públicos em oportunidade 
para promover a criação de postos de 
trabalho. “O que constatamos e fingi-
mos não ser problema de saúde públi-
ca, pode ser transformado em oportu-
nidade para criar postos de trabalho, 
uma vez que o município pode cons-
truir sanitários e adjudicar a gestão ao 
sector privado”, observou.

As acácias que delas se espera a 
produção de sombra, estão em ris-
co de desaparecer, segundo Aida 
José. “Por falta de sanitários públi-
cos tenho visto alguns munícipes a 
recorrer às acácias para satisfazer as 
necessidades biológicas, uma prática 
reprovável”, frisou.

Aida José lamenta o facto de alguns 
cidadãos recorrerem a lixeiras para a 
satisfação das necessidades maiores, 
apelando às autoridades para sancio-
nar os que violam a postura munici-
pal.    

“Arrisco a dizer que não existe sa-
nitário público nos recintos despor-
tivos da cidade de Lichinga, excep-
tuando o Estádio Municipal Primeiro 
de Maio que, recentemente, benefi-
ciou de uma infra-estrutura para este 
serviço. As barracas e locais de espec-
táculo carecem de sanitários, uma si-

tuação que provavelmente resulta da 
fraca fiscalização por parte da edilida-
de”, disse Ernesto Puculeque.

Pelo facto, pede a intervenção da 
edilidade para mitigar esta escassez, 
porquanto o saneamento do meio 
ambiente pode ficar cada vez mais 
comprometido.
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Majune clama por indústria 
de processamento do arroz

P
RODUTORES da cul-
tura do arroz, baseados 
no distrito de Maju-
ne, no Niassa, clamam 
pela implantação de 

pequena indústria de pro-
cessamento do cereal. Jus-
tificam que o facto poderá 
impulsionar o incremen-
to das áreas de produção 
e, consequentemente, do 
volume de colheitas e de 
renda para as famílias que 
se dedicam à prática desta 
cultura alimentar.

Majune é suplantado 
pelo distrito de Mecanhelas 

na produção do arroz, sen-
do que anualmente as suas 
colheitas rondam a cinco 
mil toneladas, de acordo 
com dados em nosso poder 
que apontam ainda que na 
última safra os produto-
res locais exploraram uma 
parcela de 3,941 hectares.

Nos últimos três anos a 
esta parte regista-se uma 
tendência crescente da 
procura do arroz produzido 
naquele distrito, sendo que 
os produtores de Majune 
têm uma variedade aroma-
tizada da cultura.

O administrador de Ma-
june, Augusto Levene, dis-
se que as famílias produto-
ras desta cultura exploram 
actualmente uma área 
estimada em 2,5 hectares 
contra 1,5 hectare há cerca 
de cinco anos.

Novas áreas de produ-
ção surgiram nas regiões 
de Nambilange, Lugenda, 
Ruate, Mutomone e Nairu-
bi, com enorme potencial 
para a prática desta cultura 
alimentar que exige dispo-
nibilidade de água. 

Fez saber que o seu exe-

cutivo está consciente da 
necessidade de implanta-
ção de uma pequena in-
dústria de processamento, 
por isso desdobra-se na 
mobilização de recursos 
junto de parceiros, nomea-
damente o empresariado 
local e organizações não- 
governamentais.

A implantação da in-
dústria de processamento 
do arroz em Majune poderá 
minimizar os custos que os 
produtores suportam para 
o transporte da produção
até à cidade de Lichinga

Implantação de indústria vai galvanizar produção

Beneficiários de “kits” de emprego

Empreendedores com 
desempenho satisfatório
AS autoridades governamen-
tais do sector da Juventude 
e Desportos na província do 
Niassa avaliam positivamen-
te o desempenho dos jovens 
beneficiários de “kits” de tra-
balho no âmbito da promoção 
do auto-emprego para a ga-
rantia do auto-sustento e re-
dução da vulnerabilidade no 
seio da camada juvenil.

Felizardo João Jinja, chefe 
do Departamento de Estu-
dos e Planificação na Direc-
ção Provincial da Juventude e 
Desportos que revelou o facto, 
sublinhou que quinze jovens 
empreendedores beneficia-
ram, no primeiro trimestre do 
ano passado, de igual número 
de “kits” de trabalho para ac-
tividades nas áreas de carpin-
taria, serralharia mecânica, 
horticultura e corte e cultura.

Exceptuando um jovem 
beneficiário, os restantes 14 
alcançaram níveis de desem-
penho positivo nas suas áreas 
de actuação, facto que está a 
contribuir para a arrecadação 
de receitas para a garantia da 
sustentabilidade social e fi-
nanceira das respectivas fa-
mílias, segundo assegurou a 
fonte.

“Estamos concentrados 
na criação de capacidades 
para saber fazer no seio dos 
jovens, que, por seu turno, 
têm a missão de criar opor-
tunidades de auto-emprego 
para os seus pares e juntos 
contribuírem para minorar as 
dificuldades que esta camada 
social enfrenta”, disse.

Fez saber que brevemen-
te o seu sector vai proceder 
a entrega de trinta “kits” de 
trabalho nas áreas supracita-
das a igual número de jovens 
baseados nos distritos de 
Mandimba, Maúa, Marrupa, 
Mavago, Mecula, Metarica e 
Nipepe, nas regiões sul e se-
tentrional do Niassa. Trata-se 
de uma acção que se enqua-
dra na iniciativa do governo 
para a promoção do auto-
-emprego no seio da camada
juvenil.

Jinja acrescentou, no en-
tanto, que os beneficiários fo-
ram seleccionados em função 
dos novos critérios de elegibi-
lidade. “Os jovens empreen-
dedores que concorrem para 
beneficiar de kits de trabalho 
devem demonstrar que têm 
habilidades para desenvol-
ver actividades nas áreas de 

serralharia mecânica, car-
pintaria, horticultura e corte 
e costura para evitar que al-
guns vendam as ferramentas 
de trabalho, em prejuízo do 
propósito da sua aquisição”, 
enfatizou.

O sector da Juventude e 
Desportos na província esteve 
reunido recentemente na vila 
de Mandimba para planificar 
e harmonizar as actividades 
propostas para o plano bienal 
com destaque para a juventu-
de. Esta instituição está em-
penhada na sensibilização dos 
governos distritais para in-
cluir novas áreas de trabalho, 
de acordo com as potenciali-
dades locais.

O responsável salientou 
que os distritos podem co-
nhecer níveis de desenvolvi-
mento acelerado em diferen-
tes componentes, com ênfase 
para a social, se privilegiarem 
a promoção da exploração das 
suas potencialidades. “Por 
isso, instamos aos governos 
locais para não se focarem 
apenas nas quatro áreas de 
actividades, nomeadamente 
serralharia mecânica, carpin-
taria, horticultura e corte e 
costura”, anotou.
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com a finalidade de pro-
cessar. “A margem de 
lucro resultante da venda 
local do arroz poderá au-
mentar, criando condi-
ções exigidas aos produ-
tores para a realização de 
investimentos em vários 
domínios”, reforçou.

Anotou ainda haver 
tendência de aumento 
de pedidos de terra para 
a produção do arroz, so-
bretudo nas margens dos 
principais rios de caudal 
permanente que atraves-
sam o distrito. Depois da 
colheita, geralmente os 
produtores praticam cul-
turas da segunda época, 
nomeadamente hortíco-
las, tubérculos e raízes, 
leguminosas de grão, en-
tre outras que asseguram 
parte da renda que conse-
guem durante o ano.

O distrito de Majune 
agendou para meados do 
segundo trimestre do ano 
em curso a realização da 
conferência distrital, uma 
oportunidade para divul-
gar as potencialidades lo-
cais aos investidores na-
cionais e estrangeiros. 

Augusto Levene fri-
sou que além de exten-
sas áreas de terra arável, 
o distrito tem potencial
invejável para a prática
do turismo cinegético,
montanha, exploração de
recursos da fauna e flo-
ra, cujo aproveitamento
num modelo sustentável
pode promover a criação
de postos de trabalho e,
consequentemente, da
melhoria da qualidade de
vida da população local.

Turismo cresce em Cuamba
A CIDADE de Cuamba, consi-
derada capital económica da 
província do Niassa, está com 
crescimento assinalável na 
rede de infra-estruturas ho-
teleiras, facto que deriva da 
demanda destes serviços por 
parte de turistas nacionais e 
estrangeiros.

José de Almeida Júnior, di-
rector distrital dos Serviços de 
Actividades Económicas em 
Cuamba, que revelou o facto, 
sublinhou que neste momen-
to estão em funcionamento ao 

nível da cidade 44 estâncias de 
alojamento, sendo que a maio-
ria presta, de forma paralela, 
serviços de restauração e even-
tos.

Antes do relaxamento das 
medidas decretadas pelo Go-
verno para conter a propagação 
do novo coronavírus, Cuamba 
já investia nas obras de cons-
trução, reabilitação e amplia-
ção de unidades de prestação 
de serviços de hotelaria.

A nossa fonte disse que 
esta atitude revela que os 

agentes económicos de 
Cuamba compreenderam a 
necessidade de investir no 
turismo para prestar serviços 
nas áreas de hotelaria, res-
tauração e eventos, ao longo 
do corredor de desenvolvi-
mento que liga as províncias 
de Nampula, Cabo Delgado, 
Niassa e Zambézia. 

O director distrital admitiu 
que o relaxamento das medi-
das no contexto da pandemia 
do novo coronavírus está a 
influenciar a procura pelos 

serviços.
“Cuamba demonstrou que 

tem capacidade para acolher 
simultaneamente dois ou mais 
eventos com uma participação 
significativa de convidados, 
sendo o mais recente o lan-
çamento do projecto da Zona 
Especial de Processamento 
Agro-Industrial do Corredor 
de Desenvolvimento Integra-
do Pemba-Lichinga, cerimó-
nia dirigida pelo Presidente 
da Republica, Filipe Nyusi”, 
disse.

Detectadas irregularidades
na Educação em Mandimba
O CENTRO de Aprendizagem e Ca-
pacitação da Sociedade Civil (CESC), 
na província do Niassa, constata, 
com preocupação, irregularidades 
insanáveis na aplicação do Fundo de 
Apoio Directo às Escolas (ADE), no 
distrito de Mandimba. Porquanto, 
parte significativa dos 9,4 milhões 
de meticais referente aos exercícios 
económicos de 2019 e 2020, ainda 
não foi justificada. 

O relatório de rastreio da despesa 
pública em Mandimba, apresentado 
esta segunda-feira pelo CESC na-
quela vila municipal, revela que al-
guns processos de justificação deste 
fundo alocado através do Orçamento 
Geral do Estado (OGE), apresentam 
recibos de empresas que já declara-
ram falência e de outras que não são 
do ramo de fornecimento de bens.

Salvador Rabissone, gestor do 
CESC no Niassa, referiu, no encon-
tro promovido para apresentação e 

discussão do relatório do rastreio da 
despesa pública no sector da Educa-
ção em Madimba, que alguns gesto-
res de escolas beneficiárias do ADE, 
contraem dívidas em estabeleci-
mentos comerciais sem o consenti-
mento dos membros do conselho de 
escola.

“O mais grave é que esses gesto-
res de escolas usam o fundo de Apoio 
Directo às Escolas como garantia de 
pagamento das dívidas pessoais, 
prática que constitui uma violação 
grosseira dos procedimentos de uso 
do valor”, destacou Rabissone.

Soubemos que a afixação dos 
mapas contendo “stocks” dos bens 
adquiridos com fundos do ADE nas 
vitrinas ao nível dos estabelecimen-
tos de ensino para o acesso da co-
munidade escolar é de carácter obri-
gatório, mas a medida não está a ser 
cumprida. Como consequência, o 
processo de justificação do fundo da 

Escola Primária de Nacaca referente 
ao ano 2019 desapareceu na casa do 
respectivo director em circunstân-
cias pouco claras.

O administrador do distrito de 
Mandimba, Brahimo Mahiye, pro-
meteu que o seu executivo vai tra-
balhar com vista a responsabilizar os 
autores destas práticas desviantes. 

Victor Mutombene, procurador 
provincial do Niassa, considera de 
crime o comportamento de gestores 
escolares ao nível deste distrito.

No entanto, a plataforma das 
organizações da sociedade civil de 
Mandimba, responsável pela condu-
ção do rastreio, constatou ainda que 
os fundos de investimento interno 
alocados e geridos pelo distrito para 
o sector da Educação estão a ser exí-
guos para atender as necessidades e
prioridades das escolas e do Serviço
Distrital de Educação, Juventude e
Tecnologia.

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

PUBLICIDADE

TRÊS recém-nascidos no Hospital Cen-
tral de Maputo(HCM) receberam ontem 
enxovais alusivos ao dia 1 de Junho, Dia 
Internacional da Criança, celebrado sob 
o lema “A paz reside no sorriso de uma
criança”.

Segundo o director do HCM, Mouzi-
nho Saide, trata-se de duas crianças do 
sexo masculino e uma do sexo feminino, 
todas gozando de rica saúde.

Referiu que a primeira nasceu por 
volta das duas da manhã e a terceira às 
quatro horas.

“Esperamos voltar a vê-las no próxi-
mo ano quando celebrarmos o seu pri-
meiro aniversário”, disse.

As mães manifestaram a alegria por 
ter dado à luz num dia especial para to-
das as crianças do mundo e agradeceram 
a oferta. 

Para além da entrega dos enxovais, 

como é tradição, o HCM organizou uma 
festa para as crianças internadas no de-
partamento de Pediatria, onde o secre-
tário de Estado na cidade de Maputo, 
Vicente Joaquim, disse que com o gesto 
os organizadores do evento conseguiram 
substituir a dor, o isolamento e as incer-
tezas, dos petizes internados, por um 
momento de alegria.

“Encorajamos a iniciativa do HCM, 
que na verdade representa uma comple-
mentaridade de acções e intervenções 
do Governo com vista a proporcionar o 
bem-estar da criança”, disse. 

Amy Nhone, em representação dos 
pequenos, pediu o calar das armas e 
ataques na zona Norte do país, para que 
as crianças daquela área também pos-
sam ter acesso aos hospitais, escolas e 
parques de diversão e todos voltarem a 
sorrir.

A 
CONDIÇÃO das pes-
soas em situação de 
rua está a tomar con-
tornos preocupantes 
um pouco por toda 

capital, sobretudo nesta esta-
ção seca e fria em que os termó-
metros tendem a cair, havendo 
o risco destas contraírem doen-
ças, sobretudo as pulmonares. 

Nas manhãs e no período 
nocturno, é possível encontrar, 
particularmente na baixa da 
cidade de Maputo, meninos a 
dormir ao relento. 

São, regra geral, crianças 
que, por vários motivos, aban-
donaram o aconchego familiar.

É o caso de Paulo Fernan-

do, 15 anos de idade, que disse 
viver na rua desde que o pai 
morreu e a madrasta com quem 
ficou o maltratava.

Paulo contou ainda que no 
inverno a situação é mais di-
fícil, uma vez que dorme ao 
relento e não tem cobertores e 
nem agasalhos para se proteger 
do frio.

Por sua vez, Marcos Sigau-
que, 16 anos, contou que saiu 
da província de Gaza para vi-
sitar a sua irmã na capital, mas 
viu-se obrigado a trabalhar 
numa residência em Magoani-
ne, onde era maltratado e fugiu 
de lá para viver na rua.

“Deixei de estudar na 6.ª 

classe porque a minha mãe não 
tinha dinheiro para a matrícula 
por isso mandou-me vir viver 
com a minha irmã, mas ela dis-
se que teria de trabalhar. Acor-
dava às 04.00 horas para ir ven-
der e só voltava às 22.00 horas. 
Caso não acabasse o produto, 
descontavam no salário ou não 
tinha a refeição”, referiu.

Segundo contou, neste in-
verno passa as noites em edifí-
cios abandonados, recolhe pa-
pelões e sacos para se cobrir, o 
que não é suficiente. 

A técnica de saúde Clara 
Ferrão disse em conversa com o 
“Notícias” que neste inverno as 
crianças de rua estão propen-

sas a apanhar doenças respira-
tórias, tais como asma, gripe, 
bronquite, alergias, entre ou-
tras e problemas dermatoló-
gicos, uma vez que a pele fica 
ressequida por causa das baixas 
temperaturas.

“Estes meninos podem fi-
car doentes por causa das con-
dições em que vivem, dormem 
ao relento, apanham frio noc-
turno e não têm uma alimenta-
ção adequada”, disse.

Segundo Ferrão, no caso 
de sintomas de alguma des-
sas doenças, deve-se recorrer 
a uma unidade sanitária, mas 
estes petizes não têm essa pos-
sibilidade. 

VINTE e duas mil seiscentas 
e setenta crianças carencia-
das, na cidade de Maputo, 
foram assistidas, desde o 
primeiro semestre de 2021 
ao presente mês de Junho, 
com kits alimentares, uni-
forme, material escolar e 
assistência médica e medi-
camentosa. 

Segundo dados avança-
dos pelo secretário de Es-
tado, Vicente Joaquim, por 
ocasião da abertura, ontem, 
da Quinzena da Criança, ou-
tros 12.066 menores tiveram 
acolhimento nos centros em 
regime aberto e fechado.

A cerimónia, que coin-
cidiu com as celebrações do 
Dia Internacional da Crian-
ça, comemorado ontem sob 
o lema “A paz reside no sor-
riso de uma criança”, con-
tou com a presença de cerca
de 500 pessoas, entre elas
petizes em representação de
todos os distritos municipais
da cidade de Maputo, com
excepção de KaNyaka.

O evento contou com 
momentos de exaltação da 
criança, manifestações cul-
turais como canto, dança, 
poesia, exposição e venda 
de artigos de artesanato, e 

momentos de convivência e 
troca de experiência.

Shanaya Xiluva Cossa, em 
representação dos petizes da 
cidade de Maputo, disse que 
se solidarizavam com todas 
as crianças da província de 
Cabo Delgado que viram um 
dos seus direitos universais 
violados, o direito à paz.

O encerramento da 
Quinzena da Criança terá 
lugar a 16 de Junho, Dia da 
Criança Africana, no Cen-
tro de Acolhimento Casa de 
Alegria, no distrito Muni-
cipal KaMavota, que acolhe 
crianças desfavorecidas.        

Crianças de rua
propensas a doenças

Crianças ao relento

Atendidos menores 
carenciados

Recém-nascidos 
recebem enxovais

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  105/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 01 Junho
de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a) 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 4,08 4,16      4,12
  Botswana Pula 5,28 5,39      5,34
  eSwatini Lilangueni 4,08 4,16      4,12
  Mauricias Rupia 1,46 1,49      1,48
  Zâmbia Kwacha 3,66 3,74      3,70

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 489,05 498,80    493,93
  Malawi Kwacha 62,40 63,64     63,02
  Tanzânia Shilling 27,22 27,76     27,49
  Zimbabwe Dólar 167,22 170,56    168,89

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 13,37 13,64     13,51
  Canada Dolar 50,09 51,09     50,59
  China/Offshore Renminbi 9,47 9,65      9,56
  China Renminbi 9,48 9,67      9,58
  Dinamarca Coroa 9,12 9,30      9,21
  Inglaterra Libra 79,57 81,15     80,36
  Noruega Coroa 6,76 6,90      6,83
  Suécia Coroa 6,47 6,60      6,54
  Suíça Franco 65,85 67,16     66,51
  União Europeia Euro 67,82 69,17     68,50

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,0000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  2,1060000  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.845,79000
Venda..............  1.846,30000

Maputo,  02.06.2022
(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

Formalizado contrato
de extensão do Porto

PCA dos CFM, Miguel Matabel, ministro Janfar Abdulai e o director-executivo da MPDC, Osório Lucas

O 
MINISTRO dos 
Transportes e Co-
municações, Janfar 
Abdulai, o Presi-
dente do Conselho 

de Administração dos CFM, 
Miguel Matabel, e o director-
-executivo da Sociedade de
Desenvolvimento do Porto
de Maputo (MPDC), Osório

Lucas,   assinaram, ontem, 
uma adenda ao Contrato de 
Concessão do Porto de Ma-
puto que incorpora novas 
áreas, num total de 138 hec-
tares adicionais.

A extensão da área de 
concessão do Porto de 
Maputo, que actualmente 
totaliza 278 hectares, foi 

aprovada através do De-
creto no 11/2022, de 4 de 
Abril, com o objectivo de 
aumentar a capacidade de 
armazenamento e manu-
seamento daquela infra-
-estrutura portuária.

A decisão de estender
a área visa responder à di-
nâmica do porto que levou 

ao limite da capacidade do 
seu espaço. Assim, com a 
adenda ontem rubricada, 
fica assegurada a prosse-
cução de investimentos em 
curso.

O “Notícias” apurou 
que com a extensão da 
concessão estão criadas as 
condições para, de entre 

vários objectivos, a cons-
trução de duas linhas com 
capacidade de descarga de 
50 vagões cada, aumen-
tando a capacidade ferro-
viária para manuseamento 
de crómio dos actuais 2,2 
para 4,2 milhões de tone-
ladas por ano.

Também far-se-á a re-
gularização da área para 
armazenamento de miné-
rios, com capacidade para 
9,2 milhões de toneladas/
ano; criação de novas áreas 
de estocagem, através da 
reclamação de terra ao 
mar, numa área total de 15 
hectares; expansão da área 
para armazenamento de 
carvão e magnetite no Ter-
minal de Carvão da Matola 
dos actuais 7,3 para 12 mi-
lhões de toneladas/ano.

Haverá igualmente a 
harmonização do terminal 
de cabotagem, aumen-
tando a disponibilidade de 
cais, entre outros ganhos.

Refira-se que recente-
mente o Porto de Mapu-
to apresentou o seu novo 
plano-director que prevê 
um aumento de volumes 
de carga manuseada dos 
actuais 22 milhões para 42 
milhões de toneladas por 
ano, até 2033.

A PROVÍNCIA de Mapu-
to alcançou na campanha 
agrária 2020-2021 a auto-
-suficiência em vários pro-
dutos agrícolas.

O balanço da campanha 
indica que Maputo teve 
resultados excedentes nas 
hortícolas (tomate, repolho 
e feijão-verde), nas raízes e 
tubérculos (batata-doce e 
mandioca) e no frango.

A informação foi reve-
lada recentemente pelo 
governador da província, 
Júlio Paruque, que apon-
tou a produção de banana, 
cana-de-açúcar, frangos, 
cereais, hortícolas e car-
ne bovina, como sendo os 
sectores com maior pro-
dução.

“Queremos partilhar 
que na campanha agrá-
ria 2020-2021 a provín-
cia cresceu 2,9 por cento 
(cerca de 4,4 milhões de 

toneladas) e alcançamos a 
auto-suficiência em vários 
produtos agrícolas”, disse.

Dados da Direcção Pro-
vincial da Agricultura e 
Pescas de Maputo referem 
que na campanha foram 
produzidas 37.795,80 tone-
ladas de tomate; 35.481,44 
de repolho e 1.935,31 de 
feijão verde.

No que diz respeito às 
raízes e tubérculos, desta-
ca-se a batata-doce, com 
95.470,78 toneladas, e a 
mandioca (46.157,47 ), en-
quanto que em relação às 
carnes, regista-se a produ-
ção de 10.524,87 toneladas 
de frango.

O governador anun-
ciou ainda a construção de 
um mercado abastecedor 
moderno na província de 
Maputo, concretamente 
no limite entre Matola e o 
distrito da Moamba, pro-

jecto que vai ocupar uma 
área de oito hectares, ini-
ciando-se assim uma nova 
abordagem na conserva-
ção de produtos agrícolas. 
“Com este projecto, nunca 
mais voltaremos a ver to-
mate ou batata-reno a apo-
drecer por falta de conser-
vação”, garantiu Paruque. 
Vincou que a província está 
expectante com a possibili-
dade de construção do por-
to de águas profundas de 
Techobanine, no distrito de 
Matutuíne, infra-estrutura 
que irá dinamizar a comer-
cialização agrícola e não 
só, para a província e Áfri-
ca Austral, tendo em conta 
a magnitude do projecto. 
Refira-se que no tocante ao 
financiamento do sustenta, 
o sector agrário recebeu 41
milhões de meticais, sendo
35 milhões para agricultu-
ra, seis para pecuária.

Maputo atinge
auto-suficiência
em várias áreas
de agro-pecuária

A TAXA de juro de referência 
(prime rate) para as operações 
de crédito em Moçambique a 
vigorar no mês de Junho au-
mentou 150 pontos base, ao 
fixar-se em  20,6 por cento.

Este é o segundo aumen-
to consecutivo desde que o 
Banco de Moçambique (BM) 
decidiu, no final de Março, 
aumentar a taxa de juro de po-
lítica monetária (taxa MIMO, 
que influencia a fórmula de 
cálculo da ‘prime rate’) para 
controlar a inflação.

A prime rate é calculada 
mensalmente pela Associa-
ção Moçambicana de Bancos 
(AMB) e pelo BM e estava fi-
xada em 18,6% desde Ou-

tubro de 2021, tendo subido 
para 19,1% em Maio para 
20,6% .

A sua criação foi acordada 
há cinco anos entre o BM e a 
AMB para eliminar a prolife-
ração de taxas de referência 
no custo do dinheiro. Na altu-
ra, foi lançada com um valor 
de 27,75% e desceu 715 pon-
tos base desde então.

O objectivo deste instru-
mento é garantir que todas 
as operações de crédito sejam 
baseadas numa taxa única, 
acrescida de uma margem 
(spread), que será adicionada 
ou subtraída à “prime rate” 
mediante a análise de risco de 
cada contrato.

PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO NA BANCA

Taxa de juro de referência
volta a subir este mês

O NOVO plano de emergência do 
Banco Africano de Desenvolvi-
mento (BAD) para evitar uma crise 
alimentar no continente, avaliado 
em 1,5 mil milhões de dólares, vai 
distribuir novas tecnologias que 
permitem cultivar mesmo em si-
tuação de seca.

“Muito do que estas tecnolo-
gias fazem é ajudar em tempo de 
seca”, disse Beth Dunford, vice-
-presidente do Banco Africano
de Desenvolvimento (BAD) para
a Agricultura e Desenvolvimento
Humano e Social.

O BAD anunciou recentemen-
te um Plano Africano de Produção 
Alimentar de Emergência, no valor 
de 1,5 mil milhões de dólares que 
irá beneficiar 20 milhões de agri-
cultores com sementes e fertili-
zantes, bem como outros insumos 
agrícolas para produzir 38 milhões 

de toneladas de alimentos, no va-
lor de 12 mil milhões de dólares. 

O plano prevê a produção de 
11 milhões de toneladas de trigo, 
18 milhões de toneladas de milho, 
seis de arroz e 2,5 milhões de soja. 

Em declarações à Lusa, Beth 
Dunford lembrou que a guerra na 
Ucrânia causou no continente um 
nível inaceitável de insegurança 
alimentar, que está a aumentar. 

“Milhões de africanos vão para 
a cama com fome todas as noites 
e isso acontece, em parte, porque 
a guerra expôs a vulnerabilidade 
deste continente a importações 
muito caras para suprir necessida-
des muito básicas”, disse. 

Segundo a fonte, os preços dos 
produtos básicos subiram de 20 
a 50%, o que obviamente atin-
ge mais os mais pobres, enquanto 
os fertilizantes subiram de 200 a 

300%, recordou. 
A banqueira disse que esta não 

é a primeira vez que África enfren-
ta uma crise alimentar e, embora 
possa parecer mais grave porque o 
continente ainda estava a recupe-
rar da pandemia, ela tem uma par-
ticularidade: surge num momento 
em que se investiu muito na agri-
cultura e há tecnologias que não 
existiam antes. 

“Refiro-me a sementes adap-
tadas ao clima. Estas tecnologias 
existem, mas não estão a chegar 
aos agricultores em escala”, disse 
Dunford, explicando que o progra-
ma Tecnologias para a Transforma-
ção Agrícola de África (TTAA) está 
a trabalhar para mudar essa situa-
ção. 

Questionada sobre se este plano 
ajudará em situações de seca seve-
ra, como a que afecta actualmente 

o sul de Angola, o Corno de África
ou o sul de Madagáscar, Dunford
disse que “já vimos estas tecnolo-
gias em tempo de seca. Há uma re-
dução de produção devido à seca,
mas não tão severa. As perdas não
são tão grandes”.

Exemplificou com o caso da 
Etiópia, onde o trigo tolerante ao 
calor, uma tecnologia que não 
existia há 10 ou 15 anos, permite 
aos agricultores plantar em zonas 
onde não conseguiam por serem 
demasiadas quentes e mesmo as-
sim aumentarem drasticamente as 
suas colheitas. 

A Etiópia, que estava depen-
dente da importação de trigo na 
ordem de 1,6 milhão de toneladas 
por ano, tem agora 600 mil hecta-
res de trigo e consegue colher três a 
quatro toneladas de trigo por hec-
tare quando antes só colhiam 1,5. 

COM RECURSO A TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS

Países africanos podem
produzir em períodos de seca

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

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

ENCONTRE AS MELHORES 

VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO

A província de Maputo é auto-suficiente na produção de carnes de frango

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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HOSPITAL CENTRAL DA BEIRA

Pediatria atende mais casos
de doenças respiratórias

A 
MAIORIA dos casos 
que dão entrada no 
sector de Pediatria do 
Hospital Central da 
Beira (HCB) é de crian-

ças com doenças respiratórias, 
segundo deu a conhecer on-
tem o representante da direc-
ção daquela unidade sanitária, 
Amordecai Zimba.

Zimba falava à margem de 
um evento comemorativo or-
ganizado pela Associação Hu-
manitária Islâmica de Moçam-
bique (AHIM) alusivo ao Dia 
Internacional da Criança.

De acordo com a fonte, há 
diferentes tipos de casos, mas 
os mais graves são aqueles em 
que as crianças devem receber 
oxigénio e ficam internadas, 
enquanto outros são mais le-
ves.

O representante da direc-
ção do HCB revelou ainda que 
há muitas doenças que resul-
tam de alguma falta de infor-
mação, embora ao nível da sua 
instituição haja um trabalho 
visando ajudar as pessoas a 
apostarem na prevenção.

Amordecai Zimba lembrou 
que as estatísticas mostram 
que no inverno os casos de 
doenças respiratórias são mais 
frequentes comparativamente 
ao verão.

Por outro lado, fez saber 
que a desnutrição crónica é ou-
tra doença que se regista com 
grande frequência.

Sobre o número de pacien-
tes que o sector atende anual-
mente, a nossa fonte revelou 
que depende do fluxo, mas 

em média a pediatria do HCB 
atende entre 10 e 11 mil crian-
ças com diferentes patologias.

Por sua vez, Nazma Alias-
se, representante da AHIM, 
começou por congratular as 
crianças pelo seu dia e de-
fendeu que a iniciativa da sua 
instituição visa contribuir para 

que festejem da melhor forma 
a data.

“Queremos com este gesto 
fazer com que as crianças pos-
sam sorrir e se sintam motiva-
das e não isoladas. Todos somos 
chamados a preservar os seus 
direitos porque há vários acon-
tecimentos menos agradáveis 

que se têm registado não só 
na Beira como um pouco pelo 
país”, lembrou, sublinhan-
do que o Dia das Crianças não 
deve ser comemorado apenas 
no primeiro dia de Junho, mas 
em outras ocasiões.  

Entretanto, 200 crianças 
não só do sector da Pediatria 

Estas crianças enfermas comemoraram a sua data no HCB

Notificados 74 casos
de violência
baseada no género
SETENTA e quatro casos de 
violência baseada no géne-
ro foram notificados desde 
na cidade da Beira contra 434 
episódios em igual período do 
ano passado, o que representa 
uma redução significativa.  

O facto foi revelado ao nos-
so jornal pela directora do Cen-
tro Integrado de Apoio às Víti-
mas de Violência Baseada no 
Género, Dulce Carrelo, acres-
centando que os episódios 
que dão entrada com maior 
incidência são de natureza 
patrimonial, seguida da física 
e sexual.

Dulce Carrelo revelou ainda 
que o centro tem registado ig-
ualmente muitas desistências 
de mulheres no seguimento 
de casos devido ao medo de 
perderem os seus lares ou por 
intimidação dos seus cônjuges.

“Muitas vêm e levam as 
notificações para os seus mari-
dos de modo a comparecerem 
e chegarem a algum acordo, 
mas acabam desistindo e a 
situação prevalece”, explicou.

A directora contou que 
muitas vezes este tipo de casos 

tem sido principalmente das 
mulheres dependentes dos 
respectivos esposos e que não 
têm outra forma de sustento 
submetendo-se deste modo a 
todo o tipo de violência.

Segundo a nossa entrevis-
tada, a zona de Mascarenhas, 
na cidade da Beira, é a que mais 
regista casos de violência, se-
guida do Vaz e do posto admin-
istrativo de Nhangau.

Entretanto, a fonte fez 
questão de esclarecer que o 
centro que dirige compreende 
vários departamentos, desde 
um gabinete de Atendimen-
to, da Polícia, um sector com 
uma psicóloga, enfermeira, 
assistente social, laboratório e 
jurídico com o objectivo úni-
co de ajudar gratuitamente as 
vítimas de violência.

Explicou também que, du-
rante a resolução de cada caso, 
os técnicos pautam primeiro 
pela sensibilização, com vista a 
chegarem a um acordo, mas os 
considerados piores infractores 
são encaminhados a uma es-
quadra para a devida respons-
abilização.

A directora do centro fez 
saber que ainda persiste o re-
ceio por parte dos homens na 
denúncia dos casos, temendo 
represálias da parte da família, 
amigos, entre outras pessoas.

Revelou que é desejo de 
todos os gestores daquela in-
stituição a criação de um cen-
tro de trânsito para acolher as 
vítimas enquanto aguardam 
o seguimento dos seus casos
em que são ocupadas durante
um período de três meses com
cursos diferenciados de modo
a saírem independentes para o
início de uma nova vida.

Para a concretização deste 
plano, Carrelo queixou-se, 
entretanto, da falta de finan-
ciamento ou de apoio de par-
ceiros, seja em materiais ou 
valores monetários.

Entretanto, apelou às mul-
heres e aos homens que sof-
rem de violência seja nas suas 
residências ou qualquer outro 
local para não terem medo de 
denunciar porque só assim 
poderão contribuir para er-
radicar ou eliminar actos do 
género na sociedade. 

mas também da Ortopedia e 
Cirurgia beneficiaram de pre-
sentes e de um lanche alusivo 
ao Dia Internacional da Crian-
ça.

Na mesma ocasião, o HCB 
recebeu “kits” de medicamen-
tos para as crianças interna-
das naquela unidade sanitária.

Tomás Vieira Mário
lança “Comentários”
“COMENTÁRIOS na STV” é o 
título de um livro de Tomás 
Vieira Mário a ser lançado 
hoje no Instituto Camões, na 
cidade da Beira, sob a chan-
cela da Alcance Editores.

Com 180 páginas, o novo 
livro do jornalista aborda te-
mas relacionados com Ética, 
Política, Sociedade, Comuni-
cação Social e Estado de Di-
reito Democrático.

O autor disse ontem ao 
“Notícias” que lança a sua 
obra naquela urbe, hoje às 
17.00 horas, como parte dos 
seus 45 anos de carreira jor-
nalística, sendo uma recria-
ção dos seus comentários ao 
longo dos últimos cinco anos 

na televisão STV, tendo esco-
lhido os temas mais represen-
tativos, que marcaram o país. 

Tomás Vieira Mário é jor-
nalista e tem formação em 
Direito. Ele faz parte da se-
gunda geração de jornalistas 
que abraçaram a profissão 
após a Independência política 
de Moçambique, ocorrida em 
1975.

Nessa qualidade, pas-
sou pela Rádio Moçambique 
(1977-1986), Agência de In-
formação de Moçambique 
(1986-1993) e Televisão de 
Moçambique (1993-1997).

Da sua longa carreira pro-
fissional, destacam-se dois 
períodos especiais que mar-

caram a sua formação políti-
ca, entre 1977 e 1981, quando 
trabalhou no Emissor Pro-
vincial da Rádio Moçambi-
que, no Niassa, e 1990-1992, 
quando fez a cobertura inte-
gral das negociações de paz 
entre o Governo e a Renamo, 
em Roma, que culminou com 
o fim da guerra dos 16 anos.

O autor é igualmente
docente universitário, en-
sinando Direito e Ética da 
Comunicação. Entre 2015 e 
2021 desempenhou as fun-
ções de presidente do Con-
selho Superior da Comunica-
ção Social, órgão criado pela 
Constituição da República de 
Moçambique. Tomás Vieira Mário
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PUBLICIDADE

P R O M O V E N D O  A  I N C LU S ÃO  F I N A N C E I R A  E  A

VA LO R I Z AÇ ÃO  D O  M E T I C A L

RESULTADOS DE PROVAS DE CONHECIMENTO

O Banco de Moçambique informa que, no âmbito da realização da etapa de prova de conhecimento 

do concurso público para o provimento de vagas na sede e Filial da Matola, nos dias 18 de Dezem-

bro de 2021, 26 de Março e 2 de Abril do ano em curso, está, de forma gradual, a disponibilizar, no 

Portal de Recrutamento, informação sobre os respectivos resultados.

Mais, informa que, numa primeira fase, está disponível, no Portal de Recrutamento, informação 

sobre o resultado do teste escrito referente às funções descritas abaixo: 

• Técnico de Análise e Previsões Macroeconómicas;

• Técnico de Investigação;

• Técnico de Estudos e Regulamentação;

• Técnico de Licenciamento de Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras;

• Técnico de Licenciamento de Capitais;

• Técnico de Controlo Cambial de Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras; e

• Técnico de Controlo Cambial de Empresas e Particulares.

Para a verificação do resultado da prova de conhecimento, o candidato deve aceder ao Portal de 

Recrutamento, seleccionar a opção “consulta” e inserir os códigos de candidatura e de acesso. 

Igualmente, a informação será disponibilizada por correio electrónico.

Nota:

Os candidatos apurados à etapa da entrevista de selecção serão, oportunamente, informados sobre 

a data, o horário e o local de realização da entrevista.

Maputo, 2 de Junho de 2022

EDITAL

O GOVERNO moçambicano 
aprovou o Regulamento do 
Estatuto Geral dos Funcioná-
rios e Agentes do Estado (RE-
GFAE), um documento que 
ajusta a lei de fixação de re-
muneração e institui a Tabela 
Salarial Única (TSU) aplicável 
aos servidores públicos, in-
cluindo os titulares ou mem-
bros de órgão público, a nível 
dos poderes legislativo, exe-
cutivo e judicial, bem como a 
das Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique.

O documento foi aprova-
do pelo Conselho de Minis-
tros, reunido terça-feira, em 
Maputo, na sua 18.ª Sessão 
Ordinária.  A implementação 
da TSU será baseada na ob-
servância dos critérios estabe-
lecidos na respectiva lei, no-
meadamente a idade, nível de 
escolaridade, tempo de servi-
ço e de carreira, que vão ditar 
os salários na Função Pública. 
Na mesma sessão, o Executivo 

aprovou o regulamento da lei 
que estabelece os princípios e 
regras aplicáveis ao sector em-
presarial do Estado.

Sobre o documento, Fi-
limão Suaze, que é também 
vice-ministro da Justiça, 
Assuntos Constitucionais e 
Religiosos, explicou que a al-
teração visa reforçar a trans-
parência no processo de con-
tratação pública no sector 
empresarial do Estado, por via 
da incorporação, no referido 
regulamento, da obrigatorie-
dade da publicação do anúncio 
do concurso e da adjudicação 
no jornal de maior circulação e 
na página electrónica da em-
presa concorrente.

O Governo redefiniu a or-
ganização, funcionamento e 
gestão do Instituto de Bolsas 
de Estudo, Instituto Público 
(IBE, IP).

O decreto, de acordo com 
Suaze, visa conformar a or-
ganização, funcionamento e 

gestão do Instituto de Bolsas 
de Estudo ao regime jurídi-
co dos institutos, fundações e 
fundos públicos, passando a 
ser um instituto de categoria 
“B”, com autonomia admi-
nistrativa. Ainda na sessão, o 
Executivo aprovou o decreto 
que redefine e ajusta as atri-
buições, competências, au-
tonomia, regime orçamental, 
organização e funcionamento 
do Instituto Nacional do Go-
verno Electrónico, Instituto 
Público (INAGE, IP).

Suaze explicou que o de-
creto visa conformar as atri-
buições, competências, au-
tonomia, regime orçamental, 
organização e funcionamento 
do Instituto Nacional do Go-
verno Electrónico, ao regime 
jurídico dos institutos, funda-
ções e fundos públicos, pas-
sando a ser um instituto de 
categoria “A”, com autonomia 
administrativa, financeira e 
patrimonial. -(AIM)

VINTE e sete pessoas testaram positivo para a 
Covid-19, de terça para ontem, numa altura 
em que outras 16 se recuperaram da doença, de 
acordo com as estatísticas do sector da Saúde.

Neste período foram testadas 815 amos-
tras suspeitas e identificada a cidade de Maputo 
com a maioria dos casos. Assim, Moçambique 
tem 161 casos activos da Covid-19. Das 16 pes-
soas recuperadas, 10 são da cidade de Maputo 
e as restantes de Gaza. As autoridades deram 
conta ainda de uma alta hospitalar, na capital 
do país, um novo internamento, em Inham-
bane, e nenhuma morte por causa da infecção. 
Neste contexto, seis pacientes com Covid-19 

encontram-se internados, sendo dois na pro-
víncia de Maputo, igual número em Gaza, um 
em Inhambane e na capital do país. Dos seis 
mencionados, dois estão em oxigenoterapia.  
No que concerne à vacinação, o registo aponta 
que desde o início da campanha, em Março do 
ano passado, foram abrangidas 15.148.061 pes-
soas, das quais 13.637 com a primeira e segunda 
dose nas últimas 24 horas e outras 400.712 rece-
beram a imunização de reforço.

Deste modo, 14.363.673 pessoas estão com-
pletamente vacinadas contra a enfermidade, das 
15.208.538 previstas, o que corresponde a uma 
cobertura nacional vacinal de 94,4 por cento.  

UMA quadrilha de malfeitores, liderada 
por um professor e director da Escola 
Primária de Hamela, foi desmantelada, 
recentemente, pela Polícia da República 
de Moçambique (PRM) no posto admi-
nistrativo de Mitande, distrito de Man-
dimba, no Niassa.

Luciano Felisberto, de 34 anos, ad-
mitiu ontem, as acusações que pesam 
sobre si, momentos após a sua deten-
ção, na posse de uma arma AK-47 e um 
carregador, contendo 24 munições.

Referiu que o grupo é composto por 
oito elementos, três dos quais já deti-
dos. O grupo dedicava-se ao roubo de 
valores monetários e bens valiosos nas 
residências, estabelecimentos comer-

ciais e na via pública, em conluio com 
um ex-agente de segurança de uma 
empresa privada e um caçador furtivo 
que arranjava munições.

Natural do distrito de Marrupa, do-
cente primário há 12 anos, o indiciado 
disse que vai continuar a colaborar com 
a Polícia para a captura de outros inte-
grantes da quadrilha.

“Conheço o Issufo e Zuber, residen-
tes no bairro Chaganane e Nzinge, em 
Lichinga, que assaltam residências, es-
tabelecimentos comerciais e na via pú-
blica, entre a cidade capital e Marrupa”, 
confessou Luciano.

Contou ter sido detido em 2016, por 
estar na companhia de uma pessoa que 

portava arma.
A Polícia disse tratar-se de um gru-

po de malfeitores que aterrorizava a po-
pulação, nos últimos tempos. Agrediam 
as vítimas, violavam-nas e apodera-
vam-se dos seus pertences, com realce 
para valores monetários.  

Mirza Maguanda, porta-voz da 
PRM, no Niassa, disse que a detenção 
resulta do aprimoramento das estra-
tégias investigativas e da ligação entre 
Polícia e comunidade.

Garantiu ainda que a Polícia conti-
nua no encalço de outros integrantes 
do grupo e de quadrilhas de assaltantes 
a mão armada cujos cabecilhas já foram 
identificados.

A 
PROCURADORA-
-GERAL da Repúbli-
ca, Beatriz Buchili,
exortou ontem ao
judiciário, em parti-

cular, e a sociedade, no geral, 
a reflectir em torno das acções 
em defesa dos direitos e inte-
resses da criança no país.

Falando no Infantário da 
Matola, onde interagiu com 
algumas crianças por oca-
sião da celebração ontem do 
Dia Internacional da Crian-
ça, assinalado sob o lema “A 
Paz Reside no Sorriso de Uma 
Crianca”,  Beatriz Buchili ob-
servou que a data convida ao 
judiciário a reflectir sobre os 
direitos da criança, bem como 
os mecanismos para reforçar a 
sua efectivação. 

O apelo da PGR surge do 
facto de se assistir, de forma 
recorrente, a casos de viola-
ção dos direitos da criança.

“Convictos de que a 
criança é o adulto de ama-
nhã, apelamos a toda a so-
ciedade a esmerar-se na 
observância plena dos seus 
direitos e criar-lhes um am-

biente que permita o seu 
desenvolvimento”, disse. 
Outrossim, como Ministé-
rio Público, anotou que foi 
conferida a nobre missão de 
defender os interesses jurídi-
cos dos menores e, como tal, 
promover a sua protecção de 
modo que “a flor que nunca 
murcha” seja o futuro da so-
ciedade.

REGISTADAS 1671 
VIOLAÇÕES 

Pouco mais de 1670 crian-
ças viram os seus direitos 
violados, nos primeiros cin-
co meses deste ano, no país, 
segundo denúncias feitas à 
Associação Linha Fala Crian-
ça (116), uma instituição de 
emergência e protecção dos 
menores.

Durante o período em 
análise, a linha atendeu 1287 
infracções, de um universo de 
63.074 chamadas recebidas, 
nas centrais localizadas na ci-
dade e província de Maputo, 
Manica e Cabo Delgado. 

Segundo a deputada do 

Parlamento Infantil, Edna 
Macamo, a maioria dos casos 
estava relacionada às uniões 
prematuras..

Afirmou que as ocorrên-
cias foram encaminhadas pe-
las conselheiras aos gestores 
de caso que, por sua vez, pe-
diram a intervenção das estru-
turas locais, com vista a faze-
rem chegar as denúncias aos 
órgãos competentes para a sua 
resolução.

Indicou como principal 
desafio na gestão da Linha 
116, o uso indevido por alguns 
utentes, situação que priva 
pessoas necessitadas de rece-
ber apoio imediato.

“Por exemplo, há pessoas 
que ligam e proferem insul-
tos, dificultando a captação 
da denúncia e a devida ajuda”, 
contou.

Cleiton António, também 
parlamentar, reconheceu o 
comprometimento do Gover-
no em criar instrumentos para 
promover os direitos da crian-
ça e a incluí-las na tomada de 
decisão.

Apelou às pessoas a de-

nunciarem as violações dos 
direitos dos menores, através 
da linha grátis para todas as 
operadoras de telefonia mó-
vel.

Por sua vez, o gestor de 
base de dados, Luís Chauca, 
contou que a Associação LFC 
pretende integrar os depu-
tados do Parlamento Infantil 
na gestão dos casos, de modo 
a que debatam os problemas 
desta camada nas suas sec-
ções.

MENORES ADVOGAM 
PELO FIM DO 
TERRORISMO

Crianças do Niassa con-
gratularam o governo pelo 
esforço empreendido para o 
reestabelecimento da paz no 
país e em particular em Cabo 
Delgado, perturbada pelas ac-
ções terroristas que, apesar de 
controlada, compromete os 
direitos fundamentais de pe-
tizes, entre os quais o acesso 
ao ensino e aprendizagem e a 
saúde.

“Nós crianças do Niassa, 

VINTE e sete pessoas perderam 
a vida e trinta e duas ficaram 
feridas, das quais dezasseis com 
gravidade, em consequência de 
acidentes de viação ocorridos, 
semana passada, em todo o país. 

Segundo a sub-inspector 
da Polícia de Trânsito no Co-
mando-geral, Rocinda Uelemo, 
houve aumento de danos maté-
rias avultados em dois casos, ao 
contabilizar oito contra seis.

“Houve mais acidentes nas 
províncias de Nampula, Zam-
bézia, Gaza, Maputo, Cabo Del-
gado e Manica”, disse.

Destaca-se a velocidade ex-
cessiva, que continua no topo, 
como a causa da sinistralidade 
nas estradas nacionais, o mau 
estado técnico das viaturas, a 
má travessia do peão e condu-

PGR apela à defesa 
dos direitos das crianças

solidarizamo-nos com as que 
vivem nas regiões assoladas 
pelo terrorismo em Cabo Del-
gado e em Mecula, Niassa”, 
disse Kelly Leonel, na mensa-
gem por ocasião da data.

Também reconheceram 
o esforço do governo na pro-
moção do bem-estar, com a
expansão da rede escolar e sa-
nitária.

O esposo da governadora 
do Niassa, Manuel Cruz, que 
orientou a cerimónia, realiza-
da na cidade de Cuamba, ape-
lou aos pais e encarregados de 
educação no sentido de com-
baterem as uniões prematuras 
que, na sua óptica, constituem 
a principal barreira para o de-
senvolvimento social da rapa-
riga, enquanto futuro núcleo 
da família.

Cruz entregou um enxo-
val ao primeiro bebé, nascido 
ontem, no Centro de Saúde do 
bairro Adine III, em Cuamba.
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Linha Fala Criança PGR confraterniza com crianças

Diagnosticados mais 
27 casos de Covid-19 
e 16 recuperados 

FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO ESTADO

Governo ajusta lei 
de fixação de remunerações

EM UMA SEMANA 

Acidentes de viação fazem 27 mortos

Director da “Primária de Hamela”
detido por assalto à mão armada

ção sob efeito de álcool.
No âmbito da fiscalização 

rodoviária, foram detidos 12 
pessoas por condução ilegal e 
72 por corrupção activa. Ain-

da nesta área, foram autuados 
63.674 automobilistas e apli-
cadas 3568 multas por diversas 
infrações.

A sub-inspector da Polícia 

de Trânsito apelou a todos os 
utentes da via pública a colabo-
rarem na tomada de medidas de 
segurança rodoviária, com vista 
a reduzir os acidentes de viação.

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



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708 

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Quinta-feira, 2 de Junho de 2022

PUBLICIDADE

TECHNOSERVE MOÇAMBIQUE

PROGRAMA WOMEN IN BUSINESS (WIN)

WORKSHOP SOBRE COMO FACILITAR UMA FORMAÇÃO SOBRE 
GÉNERO NA SUA EMPRESA

1. WIN é um programa da Technoserve Moçambique (Organização Não
Governamental) financiado pela Embaixada da Suécia em Moçambique,
que colabora com parceiros no sector privado para o empoderamento
económico da mulher.

2. O WIN desenvolveu recentemente três ferramentas para apoiar empresas a
melhor integrar o  género nas suas operações.

3. Neste sentido, o WIN está a organizar um workshop sobre a segunda
ferramenta, no dia 21 de Junho das 9.00 às 12.30 horas, em Maputo,
intitulado: “Como facilitar uma Formação sobre Género - Como pode ajudar
a sua organização e como fazer”.

4. As empresas participantes irão aprender: 1) os passos que a gestão pode
dar para realizar uma formação sobre género; 2) descobrir e perceber os
preconceitos de género no trabalho e como superá-los; 3) aprender sobre
a importância dos dados desagregados por sexo na equipa/clientes; e 4)
perceber os diferentes desafios e necessidades das mulheres e dos homens
como pessoal/clientes.

5. Se tiver interesse em participar, deverá enviar um email para ssambo@
contractor.tns.org para obter o formulário de inscrição.

6. Poderão candidatar-se no máximo 2 pessoas (devem ser membros da
direcção) por empresa.

7. A data-limite de inscrições é até às 17.00 horas do dia 14 de Junho de
2022. Não serão aceites inscrições fora do prazo.

8. O workshop é gratuito, mas as vagas são limitadas.

Maputo, aos 2 de Junho de 2022

Technoserve Moçambique: Programa Women IN Business (WIN)

Avenida da Cahora Bassa, número 114-Bairro da Sommershield
Tel:+258 21 498437   

TECHNOSERVE MOZAMBIQUE
Avenida da Cahora Bassa nº. 114 | Maputo | Mozambique
Tel:+258 21 498437 4817
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO 

DO ESTADO NA CIDADE DE 
MAPUTO

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E 
TRABALHO

3º CARTÓRIO NOTARIAL DA 
CIDADE DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine nº 1472 – 1º 
andar

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE SARAIVA ELIAS 
MASSUNDA

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de vinte e sete de Maio de dois 
mil e vinte e dois, exarada de 
folhas quarenta e dois a folhas 
quarenta e três, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
cento e quatro “E”, no Terceiro 
Cartório Notarial, perante 
Aldina Guilhermina Samuel 
Rututo Momade, licenciada 
em Direito, Conservadora e 
Notária Superior, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de Saraiva 
Elias Massunda,  solteiro, 
natural de Maputo, onde 
residiu, sendo filho de Elias 
Saraiva Massunda e de Melecina 
Mujovo.
Que ainda pela mesma escritura 
pública foi declarado como 
único e universal herdeiro de 
todos os seus bens e direitos, seu 
filho Ailton Saraiva Massunda, 
solteiro, natural de Maputo.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram ao 
declarado herdeiro ou com 
ele possam concorrer à sua 
sucessão.

Está Conforme

Maputo, a 1 de Junho de 2022

A Notária
(Ilegível)
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O
PERADORES de 
“chapa” na rota 
Padaria de Nam-
pula-Namicopo 
decidiram unila-

teralmente agravar a tarifa 
de transporte semicolectivo 
de passageiros, de cinco para 
dez meticais, alegadamente 
devido à subida de combus-
tível.

Segundo contaram alguns 
transportadores, com a subida 
de combustível, os custos de 
operação ficaram insustentá-
veis e a receita reduziu drasti-
camente.

Falando à nossa Repor-

tagem, o representante dos 
“chapeiros”, Ibraimo Ussene 
Magide, disse que apesar de 
a distância que separa os dois 
pontos ser relativamente curta, 
a tarifa de cinco meticais já não 
compensava. Magide alegou 
que há muito que os opera-
dores vinham praticando esta 
tarifa, mas com o agravamen-
to dos combustíveis a situação 
deteriorou a ponto de o valor 
não corresponder, sobretudo 
aos gastos com as despesas de 
manutenção.

Isaura Maria, residente de 
Namicopo, apoia o posicio-
namento dos transportadores, 

sustentando que o actual cus-
to de vida, derivado sobretu-
do do aumento do preço dos 
combustíveis, é insuportável, 
e os operadores não podiam 
ficar indiferentes ou prejudi-
cados no exercício da sua ac-
tividade.

Recordou que não é só o 
“chapa” que agravou a tarifa 
naquele troço, como também 
os moto-taxistas que, segun-
do disse, passaram a cobrar 15 
meticais por passageiro, contra 
os anteriores 10.

Este aumento na rota Pa-
daria de Nampula-Namicopo 
acontece, numa altura em que 

decorrem negociações entre 
o Conselho Municipal e a As-
sociação dos Transportado-
res Rodoviários de Nampula 
(ASTRA) sobre a proposta de 
aumento da tarifa de “chapa” 
de dez meticais para 15. En-
quanto se aguarda pela respos-
ta, alguns operadores na rota 
Waresta-Rex optaram pelo 
encurtamento da rota, estabe-
lecendo como terminal a zona 
do Sipal. 

Os utentes daquela rota es-
tão agastados, pois são obriga-
dos a duplicar o preço, de dez 
meticais, para chegar aos seus 
destinos.

“Chapas” agravam 
preço na rota 
de Namicopo

“Chapeiros” agravaram tarifa na rota Padaria de Nampula-Namicopo

O GOVERNO de Nampula tem disponível 
mais de dois milhões de dólares norte-ame-
ricanos para a reconstrução de salas de aula 
destruídas pelo ciclone Gombe e a depressão 
tropical Ana.

A informação foi revelada terça-feira, na 
cidade de Nampula, pelo governador Manuel 
Rodrigues, no âmbito da celebração do Dia 
Internacional da Criança, que ontem se assi-
nalou. Indicou que para além da reconstrução 
das salas de aula, o montante inclui a reabi-
litação das vias de acesso e centros de saúde.

Os dois milhões de dólares são provenien-
tes dos recursos próprios do Governo e dos 
seus parceiros. Rodrigues disse que na cidade 
de Nampula estão em reconstrução 110 salas 

de aula. 
Segundo o governante, neste momento 

providenciam-se tendas aos locais onde as 
obras ainda estão atrasadas. Afirmou que é 
preocupação do executivo que as crianças que 
estudam sentadas no chão ou debaixo de ár-
vores tenham condições condignas.

Rodrigues apelou às crianças para que se 
apliquem nos estudos para serem os líderes 
do amanhã. Reafirmou o compromisso do Go-
verno em criar condições para que os petizes 
desfrutem de boas condições de vida e dum 
ambiente saudável na família e escola.

O governante falava na cerimónia de sau-
dação das crianças ao Conselho Executivo 
Provincial de Nampula.

Disponível verba 
para reabilitar 
salas de aula

CINQUENTA e quatro crianças 
foram violadas sexualmente no 
primeiro trimestre do ano em 
curso, depois de terem sido sub-
metidas a uniões prematuras. 
Deste número, dez foram res-
gatadas e retornadas ao seio fa-
miliar, enquanto decorrem pro-
cessos legais visando recuperar 
as restantes e responsabilizar os 
infractores.

Falando ontem na cidade 
de Nampula, momentos após a 
cerimónia de deposição de flo-
res, no âmbito da celebração do 
Dia Internacional da Criança, a 
directora provincial do Género, 
Criança e Acção Social, Alberti-
na Ussene, indicou que o maior 

desafio de momento é assegurar 
a manutenção da rapariga na es-
cola. 

Outro desafio apontado pela 
responsável prende-se com a 
eliminação dos casamentos pre-
maturos e trabalho infantil, para 
garantir o crescimento saudável 
e harmonioso da criança. 

Albertina Ussene disse que 
existem projectos em carteira, 
que deverão ser implementados 
na província, visando incutir 
nas famílias a necessidade de a 
criança crescer num ambiente 
em que tenha a liberdade de es-
colher o rumo da sua vida.

Questionada sobre o tra-
balho infantil e a situação das 

crianças que vivem na rua, Al-
bertina Ussene disse estar em 
curso um trabalho de sensibi-
lização das comunidades, no 
sentido de não deixarem os me-
nores entregues à sua sorte. 

É um trabalho que, segun-
do afirmou, decorre com o en-
volvimento das estruturas dos 
bairros e pais e encarregados de 
educação, tendo como foco os 
instrumentos de protecção da 
criança.

Entretanto, a Direcção Pro-
vincial do Género, Criança e 
Acção Social ofereceu na tarde 
de ontem um almoço a mais de 
300 crianças do centro de aco-
lhimento Crei de Anchilo.

Mais de 50 casos 
de violência sexual 
contra criança

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A 
ASSEMBLEIA da 
República de Mo-
çambique e a sua 
congénere da Fe-
deração da Rússia 

rubricaram esta semana, em 
Maputo, um acordo que tem 
como propósito ampliar a 
cooperação entre os dois ór-
gãos.

O instrumento, rubricado 
pela presidente da Assem-
bleia da República, Espe-
rança Bias, e pela presidente 
do Conselho da Assembleia 
Federal da Federação da Rús-
sia, Valentina Matvienko, 
preconiza ainda a troca de 
experiências e o apoio a Mo-
çambique no processo de 
digitalização e consequente 
redução do uso de papel no 
Parlamento. 

As partes signatárias com-
prometem-se a fortalecer as 
relações interparlamentares 
por meio de troca de visitas de 
delegações e uma cooperação 
mais estreita entre os deputa-
dos e funcionários.

Ainda no âmbito do acor-
do, os dois parlamentos vão 
partilhar informações sobre 
as actividades legislativas e a 
prática de cumprimento da 
legislação, assim como de pu-
blicações oficiais e outros do-
cumentos de interesse mú-
tuo, utilizando as tecnologias 
digitais, de acordo com a 
legislação e os regulamentos 
dos dois estados.

Segundo Esperança Bias, 
a assinatura deste acordo é 
uma forma de formalizar o 
desejo dos dois parlamentos 
de trabalhar em conjunto e 
dá uma força legal para a tro-
ca de experiências na legisla-
ção, fiscalização e na repre-
sentação do cidadão. 

Esperança Bias, que fa-
lava momentos após a assi-
natura do acordo, sublinhou 

O CENTRO de Formação Jurídi-
ca e Judiciária (CFJJ) é chamado 
a desenvolver planos curricu-
lares de formação específica 
em matéria de contra-terro-
rismo, com vista à prevenção e 
combate a este mal que afecta o 
país, a região e o mundo. 

O vice-ministro da 
Justiça, Assuntos Constitu-
cionais e Religiosos, Filimão 
Suaze, fez este pronuncia-
mento esta semana, em Ma-
puto, no encerramento do XX 
curso de formação inicial para 
o ingresso nas carreiras das
magistraturas Judicial e do
Ministério Público.

Na ocasião, Suaze disse 
que, desde a eclosão do ter-
rorismo em Cabo Delgado, os 
tribunais moçambicanos têm 
sido chamados, no âmbito das 
suas atribuições, em articula-
ção com o Ministério Público, 
Forças de Defesa e Segurança, 
Serviços de Investigação Cri-

minal e outros intervenientes 
relevantes, para investigar, 
acusar e processar infracções 
terroristas sem receber for-
mação adequada para tal.

O vice-ministro refe-
riu que, compreendendo as 
ameaças do terrorismo, bem 
como as suas tendências ac-
tuais e emergentes, é impe-
rativo assegurar que as estra-
tégias nacionais assentem no 
desenvolvimento e reforço das 
competências e capacidades à 
prevenção e combate eficazes 
do fenómeno do terrorismo. 

De acordo com Filimão 
Suaze, exige-se um conhe-
cimento objectivo e actual da 
realidade do fenómeno a ní-
vel nacional, com vista a uma 
compreensão mais profunda 
das prioridades e necessida-
des de capacitação e conse-
quente desenvolvimento de 
projectos que permitam col-
matar essas lacunas.

Sublinhou que, dada a 
dimensão internacional e 
transversal do fenómeno, o 
apoio de organizações inter-
nacionais com competências 
nas áreas de capacitação e de 
formação em contra-terro-
rismo é determinante, não só 
pelo seu conhecimento espe-
cializado na matéria, mas pela 
sua larga experiência.

“A missão do sector da 
Administração da Justiça é 
complexa. Assim, para que 
se logre alcançar com êxi-
to os desafios dessa missão, 
será necessário que tirem o 
melhor proveito desta forma-
ção”, disse. 

Acrescentou que o ter-
rorismo é, hoje em dia, um 
fenómeno global, cujas con-
sequências directas, ou indi-
rectas, podem afectar trans-
versalmente qualquer zona 
geográfica a nível mundial, 
salientou.

A INFORMAÇÃO sobre o 
surgimento, percurso e de-
senvolvimento da impren-
sa militar no país será mais 
acessível com o livro “His-
tória da imprensa militar em 
Moçambique e os desafios da 
comunicação”, da autoria de 
Bernardo Nakatembo, a ser 
lançada hoje em Maputo.

Composto por quatro ca-
pítulos, a obra faz um retrato 
do surgimento, percurso e 
desenvolvimento da impren-
sa militar em Moçambique, 
desde o período colonial, a 
fase da luta de libertação, a 
proclamação da Indepen-
dência até a actualidade.

Em conversa com o “No-
tícias”, Bernardo Nakatembo 
afirmou que o livro, o pri-
meiro do género no país, re-
sulta de uma pesquisa para 
a sua dissertação visando o 
curso de Licenciatura em 
Jornalismo, na Escola de Co-
municação e Artes da Uni-
versidade Eduardo Mondlane 
(ECA – UEM).

“O meu objectivo é pre-
servar um facto histórico 
que, no meu entender, vai 
contribuir sobremaneira para 
a reconfiguração do paradig-
ma comunicacional na socie-
dade, em geral, e no sector da 
Defesa, em particular”, disse 
Nakatembo, para quem este 
trabalho não esgota a histó-
ria da comunicação social no 
sector militar, daí convidar 
colegas e mais interessados 
a escreverem sobre esta ma-
téria. 

O primeiro capítulo faz 

uma introdução do livro; 
o segundo, intitulado “A
emergência da imprensa mi-
litar em Moçambique”, fala
da Revista Militar e o nasci-
mento do Jornal Ronga, do
Jornal 25 de Setembro, dos
meios de comunicação na
luta de libertação de Mo-
çambique, objectivos da im-
prensa político-militar, con-
tributo da imprensa militar
colonial, alguns periódicos e
seus pioneiros.

O capítulo a seguir, o ter-
ceiro, designado por “O III 
Congresso e a imprensa mi-
litar”, fala sobre o triunfo do 
jornalismo de informação, 
da periodização da imprensa 
militar, da imprensa de com-
bate e apelo à unidade nacio-
nal, 1963-1974. 

Este capítulo também 
disserta sobre a reafirmação 
da imprensa militar, 1974-
1980, da imprensa na década 
de 1980, da imprensa para 
o desenvolvimento, 1992-
2004, da imprensa digital,
2004-2019, dos meios de co-
municação da imprensa mi-
litar.

“Os desafios da imprensa 
militar na sociedade de in-
formação” é o nome do quar-
to capítulo deste livro e traz 
as fontes da imprensa mili-
tar, fala do acesso às fontes 
de informação, especializa-
ção no jornalismo militar, no 
contexto da sociedade de in-
formação, conteúdos infor-
mativos e demais matérias.

“Trata-se de um con-
tributo para impulsionar as 

DE MOÇAMBIQUE E RÚSSIA

Parlamentos 
ampliam cooperação

Valentina Matvienko, à esquerda, e Esperança Bias

que, durante as conversações 
com a sua homóloga russa, 
as partes acordaram que a 
Federação da Rússia vai pro-
videnciar mais bolsas de es-

tudo para moçambicanos em 
diferentes áreas do saber. 

“Daqui a um ano vamos 
fazer o balanço para avaliar-
mos o que conseguimos fa-

zer a bem dos nossos parla-
mentos”, disse a presidente 
da Assembleia da República 
para quem a vinda a Mo-
çambique da presidente do 

Conselho da Assembleia Fe-
deral da Federação da Rússia 
“mostra que as relações entre 
os dois países, que remontam 
desde a luta de libertação na-
cional, são boas e continuam 
até hoje”.

Por sua vez, a presidente 
do Conselho da Assembleia 
Federal da Federação da Rús-
sia, Valentina Matvienko, 
agradeceu a recepção caloro-
sa que Moçambique propor-
cionou a si e à sua comitiva.

No que concerne ao acor-
do assinado, Valentina Mat-
vienko disse que este reflecte 
o plano dos dois parlamentos
em desenvolver as relações
parlamentares dos dois paí-
ses em vários domínios, des-
de económico, social, bem
como tecnológico.

“Temos apoiado Moçam-
bique em vários domínios. 
Neste momento, queremos 
alastrar a nossa cooperação 
na área parlamentar para o 
fortalecimento das nossas 
relações”, disse Valentina 
Matvienko, sustentando que 
este convénio será viabiliza-
do pela Liga Parlamentar de 
Amizade Moçambique-Rús-
sia, a qual deverá, igualmen-
te, identificar outras áreas 
de cooperação a nível parla-
mentar.

Ainda durante a sua vi-
sita ao Parlamento moçam-
bicano, Valentina Matvienko 
doou diversos artigos para 
crianças desfavorecidas, 
dentre os quais material es-
colar e desportivo. 

Refira-se que o acordo ora 
assinado substitui o protoco-
lo sobre o desenvolvimento 
da cooperação interparla-
mentar entre a Assembleia 
da República de Moçambi-
que e o Conselho da Assem-
bleia Federal da Federação da 
Rússia, de 18 de Fevereiro de 
2016.

CFJJ chamado a 
desenvolver currículo 
contra-terrorismo

DA AUTORIA DE BERNARDO NAKATEMBO

Livro retrata história da imprensa militar

mudanças necessárias no 
modo de fazer a comunica-
ção no sector da Defesa, para 
responder aos desafios im-
postos pela era digital, numa 
sociedade da informação”, 
afirma o autor do livro, um 
Capitão de Fragata, na Mari-

nha de Guerra de Moçambi-
que.

Militar de carreira, Ber-
nardo Nakatembo é formado 
em engenharia naval e em 
jornalismo. Começou a de-
dicar-se ao Jornalismo na 
Escola Primária de Mariri, 

em Cabo Delgado, em 1982, 
passou pela Revista Tempo e 
pelo extinto jornal fim-de-
-semana, entre 1994 e 2002, 
quando assumiu as funções
de chefe de redacção da im-
prensa militar no Estado-
-Maior General das FADM.

Capa do livro sobre a história da imprensa militar no país

A COMISSÃO Nacional de Eleições (CNE) 
quer tratamento e oportunidades iguais 
aos partidos políticos durante os proces-
sos eleitorais que se avizinham no país.

Esta chamada de atenção é do pre-
sidente da CNE, Carlos Matsinhe, aos 11 
presidentes das comissões provinciais 
de eleições, durante a tomada de posse 
ontem em Maputo. “Devem observar os 
princípios éticos da instituição, tais como 
a justiça eleitoral, transparência, impar-
cialidade e independência”, disse. 

O presidente da Comissão Nacional 
de Eleições insta ainda os presidentes das 
comissões a garantirem estabilidade den-
tro das delegações onde vão trabalhar e 
defende que nenhum órgão eleitoral deve 

sofrer pressão político-partidária, para 
não descredibilizar os escrutínios de 2023 
e 2024, à vista no país. 

Na semana passada, foram empossa-
dos os vice-presidentes e vogais indica-
dos para as Comissões Provinciais de Elei-
ções (CPE), pelos três partidos políticos 
com assento no Parlamento, nomeada-
mente Frelimo, Renamo e o Movimento 
Democrático de Moçambique (MDM); e 
de representantes da sociedade civil.

A fase que se segue, segundo Carlos 
Matsinhe, é o estabelecimento das co-
missões distritais, num processo em que 
se pretende reestruturar os órgãos eleito-
rais, tendo também como foco as eleições 
gerais de 2024.

CNE quer igualdade
no tratamento
dos partidos

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO DE VAGA

Contratação de 1 Gestor/a de Planeamento Familiar                                
para trabalhar a tempo inteiro em Maputo

Funções 
• Elaboração de relatórios trimestrais e anuais para os doadores;

• Pesquisa de fundos e elaboração de novas propostas para os doadores;

• Manter um relacionamento assertivo com doadores e parceiros;

• Apoiar o Departameto de Planeamento Familiar na colecta, análise e organização de

dados e informações para a melhoria da implementação das acções do programa;

• Supervisão, monitoria e avaliação das acções do Departamento de Planeamento Familiar;

• Apoiar o Departamento de Planeamento Familiar na planificação, gestão e execução das
actividades.

Perfil
1. Mestrado em Saúde Pública ou Administração de Empresas ou áreas afins;
2. Conhecimento especializado na gestão de programas com pelo menos 8 anos de experiência;
3. Fluência em Inglês e Portugues, Oral e Escrita, é um requisito indispensável;
4. Excelentes habilidades em Word, Excel, Powerpoint e Outlook;
5. Capacidade de trabalhar de forma independente, rápida, e orientada para resultados:

6. Capacidade de trabalho em equipa e dinamismo;

Localização: Sede da DKT Mozambique em Maputo, com a possibilidade de deslocação 

frequente para as províncias de implementação do programa.

Como se Candidatar: 

1. Documentação:

• Carta de Apresentação

• Curriculum Vitae

• Documentos relevantes

2. Candidatura 
• Os interessados poderão enviar as suas candidaturas (Carta de Candidatura e CV) para

o endereço: Av. Cahora Bassa, n.º 26, Bairro da Sommerschield, Cidade de Maputo, ou

através do e-mail: info@dktmozambique.org até ao dia 7 de Junho de 2022.

ANÚNCIO

CONCURSO PÚBLICO PARA LICENCIAMENTO DE 19 (DEZANOVE) 
ÁREAS PARA PROSPECÇÃO E PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

(PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS)

No âmbito do anúncio publicado no jornal "Notícias" dos dias 4, 5 e 6 de Abril de 2022, 
referente ao concurso público para o licenciamento mineiro de 19 (Dezanove) áreas, 
nomeadamente: i) 5177AC, ii) 9342AC, iii) 5478AC, iv) 10667AC, v) 9315AC, vi) 9847R, 
vii) 10806AC, viii) 10802AC, ix) 10805AC, x) 7961AC, xi) 5193AC, xii) 10804AC, xiii)
10801AC, xiv) 10803AC, xv) 9316AC, xvi) 5362AC, xvii) 10547AC, xviii) 9317AC e xix)
5360AC, informa-se que foi prorrogado o prazo de entrega e abertura das propos-
tas para o dia 6 de Julho de 2022.

As propostas dos concorrentes, redigidas em língua portuguesa e em triplicado, deverão 
ser entregues no endereço abaixo indicado num envelope selado, em separado para 
cada área de concurso, até às 10.00 horas da data acima referida, procedendo-se a 
abertura das mesmas pela Comissão de Avaliação no mesmo dia, pelas 14.00 horas, 
na Sala de Reuniões do Instituto Nacional de Minas, na presença dos concorrentes.

Os concorrentes interessados poderão ainda obter os Termos de Referência nos dias 
úteis, no período entre às 9.00 e 15.00 horas, no endereço abaixo indicado, mediante 
apresentação do comprovativo de depósito de 100.000,00MT (cem mil meticais) por 
Termos de Referência, não reembolsáveis, na conta bancária n° 292476341, no Banco 
Internacional de Moçambique (BIM), a favor do Instituto Nacional de Minas. 

Para informação adicional relacionada com o presente concurso, os interessados po-
derão dirigir-se ao Instituto Nacional de Minas no endereço abaixo indicado: 

Instituto Nacional de Minas 
Serviços de Projectos, Tecnologia Mineira e Ambiente

Praça 25 de Junho, nº 380, R/C
Caixa Postal 2904, Maputo

Maputo, aos 30 de Maio de 2022

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
4821
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A NOVA liderança da Organiza-
ção da Juventude Moçambica-
na (OJM), eleita recentemente 
no II Congresso da agremiação, 
já tem em mãos as pastas que a 
conferem legitimidade para di-
rigir os destinos do braço juve-
nil da Frelimo.

Falando terça-feira, duran-
te a cerimónia de passagem de 

testemunho, na sede da orga-
nização, em Maputo, a secre-
tária-geral-cessante, Anchia 
Talapa, agradeceu pelo apoio 
prestado pelo partido durante a 
vigência do seu mandato.

Pediu para que os mem-
bros, a todos os níveis, mante-
nham a mística, apoiando de 
igual forma o novo Secretariado 

para que alcance os objectivos 
desta organização que, para já, 
passam por tornar os jovens da 
Frelimo numa peça fundamen-
tal para o partido enfrentar os 
desafios do presente e do fu-
turo.

Por seu turno, o novo se-
cretário-geral, Silva Livone, 
voltou a defender que a união, 

A FRELIMO, partido no poder, felicita a 
criança moçambicana por ocasião de 1.° do 
Junho, que ontem se assinalou sob o lema 
“A Paz reside no sorriso de uma Criança”, 
ao mesmo tempo que condena aqueles 
que raptam, torturam e matam petizes.

Numa mensagem enviada à nossa re-
dacção, a Frelimo indigna-se com os actos 
macabros praticados pelos terroristas que 
terminam em traumas para a criança, tor-
nando-a órfã e com poucas possibilidades 

de prosperar devido à sua vulnerabilidade 
propositadamente provocada por estes 
homicidas. “Queremos um Moçambique 
moralizado, solidário, trabalhador e prós-
pero”, salientou.

Para a Frelimo, a criança é o tesouro de 
uma Nação, aquela que irradia o sorriso e 
beleza na família, na escola e na sociedade. 
“Por isso, ela merece a protecção de todos 
nós”, acrescenta, pugnando pela atenção 
especial à criança porque ela é o futuro de 

uma Nação. 
A Frelimo é por uma educação à crian-

ça, não devendo ser exposta ao tráfico e à 
delinquência.

Num outro desenvolvimento, a Freli-
mo louva o Governo, as confissões religio-
sas, a sociedade civil, aos pais, aos sectores 
de educação e saúde e aos encarregados de 
educação que tudo fazem a bem da crian-
ça, para que esta cresça alegre, rodeada de 
carinho e harmonia.

O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyu-
si, exige que a nova 
liderança do Serviço 
de Informação e Se-

gurança do Estado (SISE) faça 
com que a instituição esteja 
mais presente nos assuntos do 
Estado, e que consiga devolver o 
respeito, a confiança e dignida-
de que sempre foi a sua caracte-
rística.

Filipe Nyusi falava ontem na 
cerimónia em que conferiu pos-
se a Bernardo Lidimba e Joia Ha-
quirene para os cargos de direc-
tor geral e director geral adjunto 
do SISE, respectivamente. 

Na ocasião, afirmou ser do 
conhecimento geral, em se-
guimento das dinâmicas da 
sociedade, que o país vive 
momentos de novas tendên-
cias de ameaças, que se mani-
festam das mais diversas formas.

Destacou, entre estas amea-
ças, o terrorismo e extremismo 
violento, difusão de informa-
ção falsa querendo sobrepor-se 
à que deve ser processada pelo 
SISE, e a corrupção nas suas di-
ferentes formas.

Falou ainda da exploração 
ilegal, desregrada e insustentá-
vel de recursos naturais; chan-
tagem psicológica, recorrendo a 
diferentes tipos de artimanhas; 
crime organizado transnacio-
nal; branqueamento de capi-
tais; narcotráfico; fuga ao fis-
co; e a pirataria marítima.

Filipe Nyusi quer ainda que 
o SISE esteja atento à imigração
ilegal; aos sequestros e raptos;
assaltos à mão armada, espio-
nagem económica; falta de res-
peito para com os símbolos e

NOVAS AMEAÇAS AO ESTADO

PR desafia SISE 
a estar mais atento

Chefe do Estado, Filipe Nyusi, fotografado com a nova liderança do SISE

F
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órgãos nacionais de soberania, 
entre outros.  

“A missão da vossa institui-
ção é cumprida, de modo efec-
tivo, através da recolha, pesqui-
sa, produção, análise, avaliação 
de informações úteis à seguran-
ça do Estado. Ao cumprirem de 
forma cabal essa missão, con-
correm para a prevenção de ac-
tos que atentem contra a Cons-
tituição da República e, para o 
combate de actos de espiona-
gem, sabotagem e terrorismo, 
e outros acima citados”, disse 
Nyusi.

Filipe Nyusi, que é igual-
mente Comandante-Chefe das 
Forças de Defesa e Segurança, 
lembrou que é através de fun-
cionários honestos do SISE que 
tem sido possível a materia-

lização de um Estado de paz, 
harmonia e concórdia entre os 
moçambicanos.

“Quero assim desafiá-
-los para que abracem o pro-
fissionalismo que sempre vos
caracterizou para que, como
equipa, cumpram a vossa mis-
são de defesa da pátria”, exor-
tou Nyusi.

Acrescentou que, para o 
sucesso desta missão, deve ha-
ver estreita coordenação en-
tre todas as Forças de Defesa e 
Segurança que operam sob o 
comando único, formalmen-
te atribuído por Lei ao Coman-
dante-Chefe das Forças de De-
fesa e Segurança.

Exortou aos empossados a 
garantirem que o trabalho em 
equipa e a troca permanente 

de informações a cada nível das 
FDS seja efectiva e possa lograr 
resultados satisfatórios e inci-
sivos na luta contra os inimi-
gos da soberania e do Estado.

Exortou a cada agente da 
instituição uma postura dig-
na e exemplar, observando os 
princípios de fidelidade à Na-
ção, à Constituição da Repúbli-
ca e à Lei; a defesa de sobera-
nia e dos interesses do Estado, 
da coesão e da unidade nacio-
nal.

À nova liderança do SISE, 
Filipe Nyusi exigiu a reactiva-
ção da coesão na instituição e 
dedicar especial atenção às sen-
sibilidades de cada colaborador 
que sempre esteve na linha da 
frente na segurança do Estado 
moçambicano. 

Frelimo condena 
raptos de menores

Novo secretário-geral 
da OJM aposta na coesão

Anchia Talapa entrega os símbolos da OJM ao novo SG

coesão e vigilância devem ser as 
palavras de ordem para toda a 
juventude moçambicana.

“Queremos agradecer pela 
confiança que nos é deposita-
da para dirigirmos esta orga-
nização e dizer que nós, como 
jovens, assumimos o compro-
misso de trabalhar para a nossa 
Frelimo”, prometeu Livone.

O acto foi testemunha-
do pela secretária do Comité 
Central para as Organizações 
Sociais do Partido, Leonor 
Mondlane, que congratulou os 
membros do Secretariado-ces-
sante pelas vitórias que esta 
formação política conseguiu 
alcançar durante o período em 
que estiveram no comando dos 
jovens da Frelimo.

Desafiou o recém-eleito se-
cretário-geral a aglutinar toda 
massa juvenil, independente-
mente da sua filiação partidá-
ria, assumindo uma postura de 
liderança para que a Organiza-
ção da Juventude Moçambican 
seja um exemplo a seguir.

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

4723
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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
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Prestação de Serviços de Arrendamento de Instalações para 

Funcionamento do Escritório de Marromeu

Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33 e do n.º 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 a adjudicação do objecto de concurso conforme 
se segue:

Modalidade de 
Contratação

Nº de Referência
Concorrente 
Adjudicado

Duração do 
Contrato

Valor

Ajuste Directo
14/FNDS/UGEA/
MOZBIO/S/2021

HORÁCIO HAMADE 
HASSANE

12 Meses 410.400.00MT

Maputo, Junho de 2022
A Autoridade Competente

Av. Vladimir Lenine, n.º 174 I Millennium Park, 16º Andar
Tel: (+258 - 21) 34 72 00 fnds@fnds.gov.mz 
Website: www.fnds.gov.mz  
Maputo – Moçambique

4815

4774

1. Introdução
A Faculdade de Economia da Universidade Eduardo Mondlane leva ao conhecimento público que se encontram

abertas as inscrições para a 14ª edição do Curso de Pós-Graduação, ao nível de Mestrado, na especialidade de

Gestão Empresarial.

Este mestrado visa atender às crescentes preocupações de formação de especialidade em Gestão Empresarial. 

O curso é dirigido tanto para académicos como para profissionais de Gestão e áreas afins.

2. Organização do Curso e Plano de Estudos
O curso de Mestrado em Gestão Empresarial (MGE) é frequentado no período pós-laboral e em regime híbrido

(presencial e online). O programa oferecido corresponde a 120 créditos académicos e tem a duração de quatro

semestres lectivos. O plano de estudos é constituído por três componentes:
• Disciplinas nucleares;

• Disciplinas opcionais de especialização, nas seguintes áreas temáticas: (i) Finanças Empresariais; (ii)
Estratégia e Marketing Empresarial e (iii) Recursos Humanos e Comportamento Organizacional;

• Dissertação, no segundo ano do curso.

3. Início dos cursos
O curso de MGE tem o seu início previsto para dia 31 de Outubro de 2022, precedido do refreshment, que é

um programa preliminar obrigatório para o nivelamento de conhecimentos e selecção de candidatos, a partir
de 27de Julho de 2022.

As aulas decorrerão na Faculdade de Economia, sita no Campus Universitário Principal da UEM, em Maputo.

4. Elegibilidade
Poderão candidatar-se ao curso de MGE titulares de grau de licenciatura em Gestão, Economia ou Contabilidade 

e Finanças. Excepcionalmente, poderão ser aceites candidaturas de licenciados em áreas afins desde que
tenham conhecimento básico em Matemática de nível superior, documentalmente comprovado. Os candidatos
devem ter média superior ou igual a 14 valores. Excepcionalmente, serão aceites candidatos com média não

inferior a 12 valores, desde que apresentem experiência profissional comprovada de, pelo menos, três anos
ou curriculum científico académico ou profissional que ateste capacidade para a habilitação à frequência do
Mestre em Gestão Empresarial.

5. Procedimento para a candidatura
Os candidatos ao curso de MGE deverão dirigir uma carta de candidatura ao Director da Faculdade de Economia, 

indicando, na mesma, a sua disponibilidade financeira para o pagamento pontual das propinas indicadas, à
qual deverão anexar a seguinte documentação:

• Formulários de candidatura;
• Fotocópia autenticada do BI ou do DIRE;

• Fotocópias autenticadas pelo Notário, de Certificados de Habilitações Literárias do nível de Licenciatura
ou equiparado, com a descriminação das disciplinas e correspondentes classificações obtidas. (Os
certificados que não foram emitidos pelas instituições competentes de Educação da República de
Moçambique deverão ser acompanhados do respectivo reconhecimento do Ministério da Educação e

Desenvolvimento Humano);

• Curriculum Vitae;

• Duas cartas de recomendação, sendo uma delas proveniente de uma entidade académica;

• Carta de autorização do local de trabalho (dirigida ao Director da Faculdade de Economia, se for

aplicável); 
• Uma (1) Fotografia tipo-passe; e
• Talão de depósito de 500,00MT (quinhentos meticais) a favor da Faculdade de Economia, na conta UEM

– Faculdade de Economia - Mestrado, BCI número 11996282101; NIB: 000800001199628210180.

Este valor destina-se ao processamento do expediente do candidato e não é reembolsável. 

A documentação de candidatura em referência deverá ser entregue no Registo Académico da Pós-graduação, 
da Faculdade de Economia da UEM, de 13 de Junho a 13 de Julho de 2022. 

6. Vagas disponíveis e selecção de candidatos
O curso possui 35 vagas. A selecção dos candidatos estará a cargo da Comissão Científica da Faculdade de
Economia da UEM. São critérios preferenciais de admissão de candidatos (cumulativamente):

• Licenciatura em Gestão; Economia; ou Contabilidade e Finanças;

• Média final mínima de 14 valores na Licenciatura;
• Conhecimento comprovado em Matemática;
• Proficiência nas Línguas Portuguesa e Inglesa;
• Avaliação positiva da análise da prova documental e da entrevista a efectuar-se ao candidato; e,
• Avaliação positiva obtida no programa preliminar de refreshement.

A publicação das listas dos candidatos pré-seleccionados terá lugar em 22 de Julho de 2022.

7. Matrículas
O período das matrículas será anunciado na data da publicação das listas dos candidatos seleccionados. No
acto de matrícula, os candidatos seleccionados deverão apresentar o seguinte:

• Boletim de matrícula, devidamente preenchido;

• Certidão do Registo Criminal;

• Três (3) fotografias coloridas tipo-passe, actualizadas;
• Talão de depósito do valor da propina de inscrição.

8. Propinas
O Programa preliminar de refreshment, que antecede o curso de Mestrado, será frequentado pelos candidatos
pré-seleccionados, mediante o pagamento de uma taxa única de 10.000,00MT (dez mil meticais). O programa

terá lugar entre 27 de Julho e 27 de Outubro de 2022. As inscrições para a frequência do Programa de

refreshment decorrerão de 18-22 de Julho de 2022.

Os candidatos admitidos ao curso de Mestrado, sendo moçambicanos, estão sujeitos aos seguintes pagamentos: 

• Taxa de inscrição, no valor de 7.500,00MT (sete mil e quinhentos meticais), a pagar de uma única

vez no acto da matrícula;

• Propina semestral, no valor de 60.000,00MT (sessenta mil meticais), o que equivale a uma propina

mensal de 12.000,00MT (doze mil meticais); e,

• A Propina total do curso completo (4 semestres), no valor de 240.000,00MT (duzentos quarenta
meticais).

• Os candidatos admitidos ao curso de Mestrado, sendo estrangeiros, estão sujeitos ao pagamento

adicional de 50% sobre os valores acima indicados.

9. Informações e esclarecimentos adicionais
Para mais informações, os candidatos poderão dirigir-se ao Registo Académico da Pós-Graduação, da Faculdade 

de Economia, sito no rés-do-chão do edifício 5, Campus Universitário da UEM (Av. Julius Nyerere, no 3453, em

Maputo) ou servir-se dos seguintes contactos:

Telefone Celular: (258) 846352240/879892201

Att. dr. Inácio Maposse (Chefe de Secção do Registo Académico de Pós-graduação)

E-mail: fecomestrado@gmail.com

Maputo, aos 30 de Maio de 2022

Faculdade de Economia

 E D I T A L

CURSO DE MESTRADO EM GESTÃO EMPRESARIAL

14ª EDIÇÃO/2022

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 06, 
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 o 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

8116

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

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 Avenida das Estâncias em toda sua 

extensão passa a funcionar em regime de sentido único 

para o trânsito rodoviário, isto é, do entroncamento da 

Rua Kanwalanga e Avenida das Estâncias até a confluência 
das Avenidas das Estâncias e Organização das Nações Unidas 

(ONU).

A implementação da medida visa reduzir os pontos de conflitos 
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 Munícipes.

Pelos transtornos que a medida possa eventualmente causar, 

endereça as mais sinceras desculpas.

Em anexo o respectivo Mapa para melhor esclarecimento 

desta nova disposição. 

Maputo, Cidade Mais Bela, Limpa, Empreendedora e Próspera

Maputo, aos 31 de Maio de 2022

Anexo

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA CADASTRO DE FORNECEDORES DE 
MATERIAIS DE PESCA E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DA PESCA ARTESANAL– 

PROGRAMA MAISPEIXE SUSTENTÁVEL (JANELA1)

O Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, FP abreviadamente designado por ProAzul, FP é uma pessoa colectiva 
de direito público, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial de categoria A, 
criada pelo Decreto n.º 91/2019, de 27 de Novembro.

No âmbito da implementação de projectos financiados pelo Banco Mundial nomeadamente,  o Programa Economia Rural 
Sustentável (MozRural) e o Projecto de resiliência Rural do Norte de Moçambique (MozNorte),  o ProAzul incorporou o 
“o sub-programa MaisPeixe Sustentável” como estratégia para maximizar o impacto das actividades do sector, aumentar 
o nível de renda dos pescadores artesanais e pessoas envolvidas na cadeia de valor, e canalizar recursos para o sector
privado aumentar a sua produção e competitividade de forma sustentável.

Neste contexto, a linha de financiamento para apoio a pesca artesanal e reforço da respectiva cadeia de valor, designada 
janela 1 do programa MaisPeixe Sustentável,  está desenhada como um mecanismo de financiamento comparticipado, 
sem taxas de juros e devolução, sendo que: o beneficiário comparticipa com o 20% do valor e o programa financia o 
80% do valor até 1.500.000 mts. 

Os bens a financiar incluem entre outros, i) material para compor  artes de pesca (flutuadores, chumbo, cordas, bóias 
de sinalização, GPS e sondas); ii) meios circulantes para transporte de pescado (viaturas, motorizadas, txopelas e 
bicicletas) ; iii) equipamento para promover a conservação de pescado (câmaras e arcas frigoríficas, fabriquetas de 
gelo e equipamento para a seca e fumagem de pescado); iv) meios de geração de energia (geradores e painéis solares); 
e v) equipamentos de pesca (substituição de motores, embarcações e artes de pesca); vi) material para manuseamento 
e/ou comercialização de peixe (balanças electrónicas, caixas de plástico, Stands de plástico, etc). 

Para operacionalizar esta janela, o programa prevê o envolvimento de fornecedores preferencialmente baseados ou que 
possuem alguma forma de representação em pelo menos 1 (uma) das províncias de implementação do sub-programa 
nomeadamente: Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambézia, Sofala, Tete e Manica.

Para o efeito de selecção e cadastro de fornecedores de bens requeridos,  o ProAzul convida as entidades / fornecedores 
interessados baseados nas Províncias alvo do projecto, a submeter a sua manifestação de Interesse, através do 
formulário para o cadastro dos fornecedores de bens e prestadores de serviços, acompanhado de documentação 
de elegibilidade  a seguir listada: 

(i) comprovativo que atesta ser uma empresa moçambicana e legalmente constituída;
(ii) NUIT;
(iii) carta de um banco com dados de conta bancária;
(iv) certidão de quitação do INSS e Fiscal;
(v) certificado da UFSA;

Adicionalmente, aos fornecedores selecionados, será solicitado a assinatura de a) um contrato de adesão ao programa 
(obrigações e compromissos); b) um termo de compromisso de salvaguardas sociais e ambientais; e c)   preencher o 
formulário de cadastro do fornecedor.

O formulário para o cadastro de fornecedor pode ser obtido junto dos Serviços Provinciais de Actividades Económicas 
(SPAE), das Direcções Provinciais de Agricultura e Pescas (DPAP), Delegações do Instituto de Desenvolvimento de 
Pesca e Aquacultura (IDEPA), ou nos Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAE), das Províncias alvo. Os 
interessados  poderão também solicitar o formulário ao ProAzul via correio eletrónio  (maispeixe@proazul.gov.mz) ou 
telefone +258800200600 ou ainda pelo site www.proazul.gov.mz;

O acesso ao formulário e cadastramento é gratuito E os documentos devem ser submetidos até dia 30 de Junho de 2022.

Assinatura Elegível

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

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.

4930

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO

Faz-se público que 
FERNANDO AMÓS BANZE, 
natural de Chidenguele-
Sede, província de Gaza e 
residente na Matola, Bairro 
da Zona Verde, quarteirão 
14, casa nº 135, requereu 
autorização para mudança 
do seu nome, para passar 
a usar o nome completo 
de VERNANDO AMOSSE 
MBANDZI.
Nos termos do nº 1, artigo 
360º do Código do Registo 
Civil, são convidados todos 
os interessados para, no 
prazo de trinta dias, a 
contar da data da publicação 
do presente anúncio, 
deduzirem, por escrito, a 
oposição que tiverem direito 
de fazer.

Maputo, aos 22 de Abril de 
2022

O Director Nacional
Arafat Nadim de Almeida 

Jumá Zamila
(Conservador e Notário 

Superior)
4807

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de 

Maputo
4ª Secção

ANÚNCIO

Pela Quarta Secção do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de trinta dias, 
citando o co-réu ARMANDO 
MARCELO MACUÁCUA, com 
último domicílio no Bairro do 
Zimpeto, cidade de Maputo, 
actualmente em parte incerta, 
para, no prazo de 20 (vinte) 
dias, que começa a contar 
depois de findo o dos éditos 
a partir da data da afixação 
deste Edital, contestar, 
querendo, apresentando a sua 
defesa nos Autos de Acção 
Ordinária, registados sob 
o nº 37/21-X, que por esta
Secção lhe move FRANCISCO 
JORGE CHIRINDZA, pelos 
fundamentos constantes da
petição inicial, cujo duplicado
se encontra arquivado no
Cartório desta Secção à sua 
disposição, podendo levantá-lo
dentro das horas normais de
expediente, advertindo-se-lhe
de que a falta de oposição serão 
considerados confessados os
factos articulados pelo autor,
conforme tudo melhor consta
do duplicado da petição inicial,
que se encontra arquivado no
Cartório desta Secção, à sua 
disposição.
Para constar se lavrou o
presente edital, mais dois de
igual teor que serão afixados 
nos lugares que a lei determina.

Maputo, aos 17 dias do mês de 
Maio do ano dois mil e vinte 

e dois

A Juíza de Direito
Luísa Arone Samuel Matlaba

A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano

4940

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

  MINISTÉRIO PÚBLICO
GABINETE CENTRAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EDITAL 
 ABATE DE BENS 3ª PRAÇA 

1. Torna-se público que se aceitam propostas, em cartas fechadas, devidamente assinadas pelos
proponentes, até às 10.00 horas do dia 16 de Junho de 2022, sendo que abertura das mesmas está
marcada para às 11.00 horas da mesma data, dirigidas ao Presidente da Comissão de Avaliação
e Venda de Bens Abatidos.

2. As propostas deverão ser entregues no Gabinete Central de Combate à Corrupção, Departamento de
Administração e Finanças, situada na Av. 10 de Novembro, n.º 293, Cidade de Maputo.

3. Os bens poderão ser apreciados no endereço acima mencionado.

4. As propostas deverão ser apresentadas em papel em formato A4, até à data e hora indicada no
anúncio, indicando obrigatoriamente nos termos do artigo n.º 91, do Decreto n.º 42/2018, de 24 de
Julho, que aprova o Regulamento de Gestão do Património do Estado, o seguinte.

a) Nome da instituição;

b) Número de ordem do bem;

c) Designação do bem;

d) Referência do bem de acordo com o edital; e

e) Valor pelo qual o proponente pretende adquirir o bem.

5. A falta de observância do estipulado no n.º anterior implica a rejeição da proposta pela comissão.

6. Na proposta deverá constar o endereço, contacto telefónico e o número do B.I /Dire ou Passaporte
que deverão ser exibidos no acto do pagamento dos 10% ou valor total.

7. O concorrente deve fazer-se presente no acto de abertura das propostas, por si próprio ou por
intermédio de um representante, portador de uma credencial devidamente autenticada, bem
como fotocópia de Bilhete de Identidade do concorrente, sob pena de rejeição da sua proposta
pela Comissão, nos termos do artigo n˚ 92, do Decreto n.º 42/2018, de 24 de Julho, que aprova o
Regulamento de Gestão do Património do Estado.

8. O bem é adjudicado ao concorrente que apresentar maior oferta na proposta inicial ou, em caso de
empate em dois ou mais propostas, aquele que apresentar maior oferta nos termos do n˚ 2, do artigo
n˚ 93, do Decreto acima indicado.

9. Se o proponente vencedor não estiver presente ou não efectuar o pagamento de dez porcento no acto
de arrematação, a adjudicação é feita ao proponente seguinte, por ordem decrescente, pelo valor por
este proposto, acrescido de dez porcento da proposta inicial, nos termos do n˚ 3 do artigo n˚ 93, do
Decreto n˚ 42/2018, de 24 de Julho, que aprova o Regulamento de Gestão do Património do Estado.

10. No acto de arrematação, na sessão de hasta pública, o arrematante deve efectuar o pagamento na
totalidade, ou um mínimo de dez porcento do valor da arrematação, em numerário ou em chefe
visado, nos termos do n˚ 4 do artigo n˚ 93, do Decreto n˚ 42/2018, de 24 de Julho, que aprova o
Regulamento de Gestão do Património do Estado.

11. Sempre que no acto de adjudicação o adjudicatário não tenha pago totalidade, deve proceder ao
pagamento do remanescente nos 10 dias seguintes à hasta pública, sob pena de perder os dez
porcentos do valor de arrematação nos termos do n˚ 6 do artigo 93, do Decreto n˚ 42/2018 de 24 de
Julho, que aprova o Regulamento de Gestão do Património do Estado.

12. Se o bem adquirido não for levantado no prazo de 15 (quinze) dias subsequentes à hasta pública, a
respectiva adjudicação será cancelada, com perda, pelo adquirente dos 10% do valor total do bem a
favor do Estado, nos termos de n˚ 3 do artigo n˚ 98, do Decreto n˚ 42/2018 de 24 de Julho, que aprova
o Regulamento de Gestão do Património do Estado.

13. Independentemente de qualquer outro procedimento, os concorrentes que por si ou por intermédio
de outrem induzam ou concorram para prática de acto que viole o preceituado no presente
Regulamento são aplicadas as seguintes sanções nos termos do n˚3 do artigo n˚ 102, do Decreto n˚
42/2018, de 24 de Julho, que aprova o Regulamento de Gestão do Património do Estado.

a) Multa correspondente a 1 salário mínimo da Função Pública;

b) Proibição de concorrer por 3 Hastas Públicas; e

c) Em caso de reincidência, proibição de concorrer pelo período de 5 anos.

14. Relação dos bens:

N° de ordem Designação do Bem Quantidade Valor da proposta

1 Destruidor de Papel (1) 01 150,00

2 Destruidor de Papel (2) 01 150,00

3 Destruidor de Papel (3) 01 150,00

4 Destruidor de Papel (4) 01 150,00

5 UPS (7) 10 50,00

6 UPS (8) 10 50,00

7 UPS (9) 10 50,00

8 UPS (10) 01 50,00

9 UPS (11) 01 50,00

10 UPS (12) 01 50,00

11 Chaleira (15) 09 5,00

12 Geleira (18) 01 250,00

13 Monitor (29) 01 100,00

14 Monitor (30) 01 50,00

15 Monitor (31) 01 50,00

16 Impressora (32) 01 75,00

17 Impressora (33) 01 50,00

18 Impressora (34) 01 75,00

19 Monitor de videovigilância (38) 03 75,00

20 Monitor de videovigilância (39) 03 75,00

Maputo, aos 31 de Maio de 2022

O Chefe de Serviços Central do Ministério Público 

Roberto Raimundo Machava

(Secretário Judicial)

Edital de Licitação

Aquisição de Bens e Serviços

O Departamento de aquisições da Abt Associates Inc / Projecto PMI VectorLink Moçambique convida  
empresas interessadas a submeterem propostas em cartas fechadas para o fornecimento de:

RFQ números Detalhes 

RFQ 029-2022 Serviços de impressão (Formulários simples, formulário de uma página ou dobráveis)

RFQ 030-2022 Serviços de impressão (inclui impressão de livros e postais coloridos)

RFQ 031-2022 Kit de primeiros socorros e material de higiene 

RFQ 032-2022 EPI (Camisetes, toalhas, escova e pastas de roceadores)

RFQ 034-2022 Material Geral inclui plásticos, óleo de motor, botas para rociadores etc. 

RFQ 035-2022 Material para roceadores (inclui lanternas de mão e pilhas)

RFQ 038-2022 Material de limpeza (inclui sabão líquido e em pó)

RFQ 039-2022 Material- Consumiveis de escritório 

RFQ 040-2022 Materal -Solar Panel e manutenção de extintores 

1. A Abt pretende emitir múltiplos Contratos de Ordem de Compra e com Preços Fixos, como resultado dessa 
Solicitação de Cotação, serão adjudicados aos concorrentes tecnicamente aceitáveis, de acordo com os
requisitos técnicos, qualidade, preço e prazo previstos de entrega, conforme determinado pelo Abt.

O concurso está aberto a todos concorrentes nacionais legalmente inscritos de acordo com a legisla-
ção do país, e será regido de acordo com os procedimentos da Abt. Contudo, será dada prioridade a 
concorrentes com capacidade da província da Zambézia. 

2. O Caderno de Encargo/Solicitação de Cotação está disponível, gratuito, nos escritórios da Abt em Maputo
e Quelimane como indicado abaixo a partir do dia 1 de Junho de 2022.

Abt Associates, Inc. (Abt)
Projecto PMI VectorLink

Rua Justino Chemane, nº 237
 Sommerschield 2

Maputo - Moçambique

OU

Abt Associates, Inc. (Abt)
Projecto PMI VectorLink

Av. Heróis de Libertação Nacional, n.º 781
Quelimane, Zambézia

3. Todas as propostas poderão ser submetidas em uma das duas formas:

a. Por email para: mozambiqueprocurement@pmivectorlink.com
Ou

b. Propostas poderão ser submetidas em envelopes selados e depositadas nas caixas disponíveis nos
endereços acima.

4. As propostas poderão ser submetidas até às 17.30 horas por envelope nos escritórios e 23.59 horas
pelo email do dia 10 de Junho de 2022.

“A Abt Associates é um empregador que pauta pela igualdade de Género e de oportunidades,
encoraja fortemente as empresas de gestão feminina a se candidatarem para estas propostas.”

4827
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ANÚNCIO DE CONCURSO
REF: ITT/MPT/2022 – 004

A Save the Children acredita que cada criança merece um futuro. Em Moçambique e em todo o mundo, damos 
às crianças um começo saudável na vida, a oportunidade de aprender e protecção contra danos. Fazemos o que 
for necessário para as crianças - todos os dias e em tempos de crise - transformando as suas vidas e o futuro que 
partilhamos.

  “A Save the Children International convida a todos os interessados a submeterem suas propostas com vista a 

um contrato para fornecimento dos seguintes:

• LOTE 1 – ALUGUER DE VIATURAS

• LOTE 2 – FORNECIMENTO DE VIATURAS

• LOTE 3 – AGÊNCIA DE VIAGENS

• LOTE 4- FORNECIMENTO DE MOTORIZADAS E BICICLETAS E ACESSÓRIOS

• LOTE 5 – FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
As especificações técnicas detalhadas estão incluídas nos documentos do concurso. Se estiver interessado em 
apresentar uma proposta, por favor solicite os documentos do concurso a partir do dia 2 de Junho de 2022, 
no seguinte endereço electrónico: scimoz@savethechildren.org

Recomenda-se a solicitar os Documentos do Concurso logo que possível. Os Documentos do Concurso 
preenchidos/propostas deverão ser enviadas até ao dia 21 de Junho de 2022. 

Apresentação: Todas as propostas deverão ser enviadas de duas formas: 1. Pelo Sistema ARIBA e/ou 2. 
Electronicamente no seguinte endereço: procurementmoz@savethechildren.org. O email ou resposta do 
Sistema ARIBA deverá indicar a Categoria e Número de Lote ao qual está a concorrer; 

NOTA:  Só serão contactados os concorrentes aprovados para o contrato.
“A Save the Children compromete-se a garantir que todos os seus funcionários e programas são 
absolutamente seguros para as crianças.
Aplicamos procedimentos rigorosos para garantir que somente os candidatos adequados para 
trabalhar com crianças tenham permissão para se juntar à nossa organização e todos os candidatos 
serão, portanto, sujeitos a este escrutínio.”

4820
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Comissão Nacional dos Direito Humanos

Unidade Gestora Executora das Aquisições- UGEA

Anúncio de Adjudicação
De acordo com alínea d), número 3 do artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de 

Março, comunica-se que o objecto dos concursos da tabela abaixo foram adjudicados às seguintes empresas:

Concurso Objecto
Empresa

Adjudicada
Valor

Concurso Limitado
23A001551/CL/N˚ 002/2022

Aquisição de passagem 
áreas e rent-a-car 

MEXTUR MOÇAMBIQUE 
EXPRESSO TURISMO E 

VIAGENS
1.788.634,00MT

Concurso Limitado
23A001551/CL/N˚ 003/2022

Aquisição de material 
e consumíveis de 

escritório
LIVRARIA E PAPELARIA 

MAPUTO
599.491,00MT

Concurso Limitado
23A001551/CL/N˚ 004/2022

Aquisição de 
combustíveis e 

lubrificantes
TOTAL MOÇAMBIQUE 

S.A
1440..000,00MT

Concurso por Cotação
23A001551/CC/N˚ 003/2022

Fornecimento de 
material alusivo a 

festividade

MAPUTO PUBLICIDADE 
& SERVICOS LDA 28.899.00MT

Concurso por Ajuste Directo
23A001551/AD/N˚ 

002/2022

 Serviço de manutenção 
e reparação da viatura 
no agente Toyota Hilux

CFAO MOTORS 
MOZAMBIQUE. LDA 125 .000,00MT

Concurso por Cotação
23A001551/CC/N˚ 004/2022

Prestação de serviço de 
limpeza e desinfecção 

das instalações
PROBRILHO HIGIENE & 

LIMPEZA
263.900,00MT

Concurso por Ajuste Directo
23A001551/AD/N˚ 

005/2022

Serviço de Manutenção e 
Reparação da Viatura no 

Agente Ford Ranger.
INTERAUTO – 

COMÉRCIO AUTOMÓVEL 
125.000,00MT

Concurso por Cotação
23A001551/CC/N˚ 004/2022

Aquisição de géneros 
alimentícios e material 

de higiene 
SUPERMERCADO 

MUZAINAH
263.625,00MT

Concurso por Ajuste Directo
23A001551/AD/N˚ 

009/2022

Serviços de telefonia 
móvel 

VODACOM 
MOÇAMBIQUE, SA

330.000,00MT

Concurso por Ajuste Directo
23A001551/AD/N˚ 

004/2022

Serviço de segurança de 
viaturas

EMPRESA CARTRACK, 
LDA

28.920,00MT

Concurso por Cotação
23A001551/CC/N˚ 002/2022

Serviço de catering para 
Eventos da CNDH

CATERING COZINHA 
LINDA, LDA 

348.250,00MT

Concurso por Ajuste Directo
23A001551/AD/N˚ 

003/2022

Serviço de rede para 
manuteção de internet TV CABO MAÇAMBIQUE 145.700,00MT

Concurso por Cotação
23A001551/CC/N˚ 001/2022

Aluguer de uma  Sala de 
Reuniões para retiro da 
Conta Gerência da CNDH

MOZKEN, LDA 150.000,00MT
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_________

SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO

Anúncio de Adjudicação
Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o n° 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, 

comunica-se a adjudicação das empresas abaixo indicadas: 

N° Modalidade Objecto Concorrente Vencedor Valor

01
Ajuste Directo

31A002541/AD/02/2022
Prestação de serviços de transporte 

para os funcionários – metro bus
SIR- COMÉRCIO 

INTERNACIONAL 
1.480.000,00MT

03 Concurso por Cotações 
31A002541/CC/03/2022

Fornecimento de utensilio de copa 
e cozinha 

BAZAR CENTRAL   144.435,00MT

04 Concurso Limitado  
31A002541/CL/01/2022 Prestação de serviços gráficos RK SERVIÇOS 1.339.750,00MT

05
Ajuste Directo 

31A002541/AD/28/2021 Fornecimento de jornal Evidências LÚRIO COMUNICAÇÕES 9.800,00MT

06
Ajuste Directo 

31A002541/AD/27/2021 Serviços de seguro de viaturas CARTRACK 46.760,00MT

07
Ajuste Directo 

31A002541/AD/24/2021 Serviços de telefonia móvel  TMCEL 
58.150,00MT

08
Concurso por Cotações 

31A002541/CC/06/2021 Fornecimento de arranjos florais XILUVA FLORISTA 62.181.,99MT

09
Concurso por Cotações 

31A002541/CC/03/2022
Prestação de serviços de 
manutenção de jardim 

EBENEZER  FLORES 99.96,18MT

10
Concurso por Cotações   

31A002541/CC/03/2022
Prestação de serviços de 
manutenção de viaturas

RED AUTO SERVICE, LDA 294.611,35MT              

12
Concurso Limitado

31A002541/CL/04/2021 Fornecimento de cortinas NUVEM BRANCA 411.014,01MT

13 Ajuste Directo 
31A002541/AD/21/2021

Prestação de serviços de 
manutenção e reparação de 

elevadores 
PINTO CRUZ 120.000,00MT

14 Ajuste Directo 
31A002541/AD/06/2022

Prestação de serviços de limpeza e 
recolha de resíduos sólidos  CLEAN UP

547.560,00MT

15
Ajuste Directo 

31A002541/AD/04/2021

Prestação de serviços de 
manutenção e reparação de 

viaturas
AUTO AVENIDA, LDA 167.651,93MT

16
Ajuste Directo 

31A002541/AD/06/2022

Prestação de serviços de 
manutenção e reparação de 

telefone Pabx

ALTEL – TELECOMUNICAÇÕES 
E SISTEMAS

45.431,10MT

17
Concurso por Cotações 

31A002541/CC/09/2021 Fornecimento de água MOMED COMPANHIA 71.760,00MT

18
Concurso por Cotações 

31A002541/CC/01/2022
 Fornecimento de artigos 

decorativos 
DECOR DESIGNER 

PRATA DA CASA 195.450,00MT

19
Concurso Limitado

31A002541/CL/04/2022
Fornecimento de material de 

escritório e  consumíveis KENDRAS, LDA 810.329,54MT

20
Concurso por Cotações 

31A002541/CC/04/2022 Fornecimento de capulanas CASA PANDIA 9.418,50MT

Maputo, Maio de 2022
Avenida Fernão de  Magalhães; Nº 63 - 1º Andar; Telefone nº 21321100 -Maputo

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

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO PROVINCIAL DE GESTÃO, EXECUÇÃO DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Anúncio de Adjudicação e Cancelamento de Concurso
Nos termos do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 

e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do 

concurso Público, de acordo com a tabela abaixo:

Nº do Concurso Objecto Adjudicatário Valor

Concurso 
Limitado N.º 
58F001761/

CL/0001/2022

Contratação para prestação de serviços de 
consultoria para Fiscalização da Obra de 

Construção do Centro de Saúde Rural tipo II 
de Lunene, no Distrito de Marávia

1.º   MFC CONSULTORES, LDA
2.º   AIRTECH, LDA
3.°   NIKOTCHOLAKA ENGINHARIA & 
CONSULTORES, EI

733.531.50

1.597.424.40

1.515.868.85

Concurso 
Limitado N.º 
58F001761/

CL/0007/2022

Contratação para manutenção, reparação e 
susbstituição de acessórios das viaturas da 

Direcção Provincial de Tete
Cancelamento

Autoridade Competente

(Ilegível)
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 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE MACANGA

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PARA A CONTRATAÇĀO
De acordo com o Despacho de 9 de Maio de 2022, do Excelentíssimo Senhor Administrador Distrito de Macanga, ao 

abrigo do numero 1 e 2 do artigo 21 do Estatuto Geral dos Funcionarios e Agentes do Estado, aprovado pela Lei nº 

10/2017, de 1 de Agosto, conjugado com o Decreto nº 11/2021, de 9 de Março, que aprova as condições excepcionais de 

novas admissões de Profissionais de Saúde e Regime Geral, com dispensa  de concurso público, está aberta a vaga para a 
Nomeação Provisória no Aparelho de Estado, vinte e nove (29) vagas para a Carreira de Médico de Clínica Geral da 2ª, 

Técnicos Superios, Técnicos de Saúde e Motorista, para o ano 2022, no prazo de 15 dias, a partir de 17 de Maio de 2022 

a 7 de Junho de 2022, a data de publicação deste concurso estará nos órgãos de comunicação social.

Nº or Carreira Ocupação
Nº de 
Vagas

1 Médico de Clínica Geral da 2ª Médico de Clínica Geral 3

2 Técnico Superior de Saúde
Técnico Superior de Cirurgia 1

Técnico Superior de Anestesia 1

3
Técnicos de Saúde

Técnico de Estatística 2

Técnico de Medicina Geral 6

Técnico de Medicina Preventiva e Saneamento do Meio 3

Técnico de Farmácia 1

Técnico de Nutrição 3

Técnico de Radiologia 1

Enfermeira de Saúde Materno Infantil 6

Técnico de Laboratório 1

4
Condutor de Veículo de Serviço 

Público
Motorista 1

Total 29

 Requisitos para candidatura:
• Ter a nacionalidade moçambicana;

• Ter idade mínima de 18 anos;

• Registo de Identificação Tributária (NUIT),
• Não ter sido aposentado ou reformado.

A nomeação Provisária ao concurso é solicitada através de um requerimento reconhecido e dirigido ao Senhor 

Administrador do Distrito, pedindo a nomeação Provisória  para o ano de 2022, deve indicar Carreira a que concorre. O 

requerimento será acompanhado pelos seguintes documentos:

 Declaração do candidato sob compromisso de honra que nunca ter sido expulso do Aparelho do Estado;

 Fotocópia do B.I autenticado;

 Certificado de formação ou equivalente, devidamente autenticado,
 Cópia de Certificado de formação profissional ou equivalentes devidamente autenticados;
 Registo Criminal;

 Atestado de aptidão física;
 Declaração militar;

 Cópia do NUIT,
 Currículo Vitae,

 Ordem dos Enfermeiros,

 Carta de Condução para Condutor de Veículo Público.

A documentação de candidatura ao concurso de nova admissão deverá dar entrada na Secretaria até ao último dia do 

prazo de entrega e nas horas normais de expediente no Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Macanga 

que sita no Bairro Tchanjale, próximo da retunda.

Macanga, Junho de 2022

O Director Distrital

Cesário Augusto Lovane

(Médico de Clínica Geral da 1ª) 233 237

 

Concurso Objecto Modalidade Empresa Adjudicada 
Valor 

(Meticais) 

52A003141/CP/0001/2022 

Conclusão dos edifícios do Bloco 

Administrativo e Lar de estudantes do 

Instituto Superior Politécnico de 

Songo- Fase 1 

Concurso Público Julen Construções, 

Lda 
33.755.230,99 

52A003141/CP/0002/2022 Aquisição de Gêneros Alimentícios 

para o Lar de Estudantes 

Concurso Público 

 Mitete Comercial 11.897.640,00 

52A003141/CL/0001/2022 Manutenção e Reparação de Viaturas 

Multimarcas 

Concurso Limitado 

 
Auto Mr Sociedade 

Unipessoal, Lda 
1.079.325,00 

52A003141/CL/0002/2022 Aquisição de Pneus para Viaturas Concurso Limitado Motorcare Services, 

Lda 
1.089.552,00 

52A003141/CL/0003/2022 Aquisição de Kit para Prevenção do 

Covid 19 

Concurso Limitado 
 

Vip Supermercado 1.124.200,00 

52A003141/CL/0004/2022 Aquisição de Material de Higiene e 

Limpeza para o Lar de Estudantes e 

Serviços Administrativos 

Concurso Limitado 
 Vip Supermercado 1.167.200,00 

52A003141/CL/0005/2022 Aquisição de Material para Brindes e 

Homenagens 

Concurso Limitado 
 

ELL TM Serviços 

Sociedade Unipessoal 
734.550,00 

52A003141/CL/0006/2022 Passagens Aéreas Dentro e Fora do 

Pais 

Concurso Limitado 
 Mextur, Lda 3.082.280,00 

52A003141/CL/0007/2022 Manutenção e Reparação de 

Equipamento Informático e 

Fotocopiadoras 

Concurso Limitado 
 Manicoprint, Lda 203.500,00 

52A003141/CL/0008/2022 Fornecimento de Serviços Gráficos Concurso Limitado 
 

ELL TM Serviços 

Sociedade Unipessoal 
417.600,00 

52A003141/CL/0009/2022 Serviços de Comunicação Concurso Limitado 
 Deserto  

52A003141/AD/0007/2022 Fornecimento de Combustíveis e 

lubrificantes 

Ajuste Directo Vasco Luis 

Campaunde 
350.000,00 

52A003141/AD/0006/2022 Fornecimento de Combustíveis e 

lubrificantes 

Ajuste Directo Smart Naira Multi 

Services, Lda 
910.000,00 

52A003141/CL/0012/2022 Consumíveis para Equipamento 

Informático 

Concurso Limitado 
 SS Services, Lda 1.695.250,00 

52A003141/AD/0008/2022 Fornecimento de Material de 

Construção 

Ajuste Directo 
 

Smart Naira Multi 

Services, Lda 
220.000,00 

52A003141/AD/0009/2022 Fornecimento de Carvão Vegetal Ajuste Directo 
 

Smart Naira Multi 

Services, Lda 
400.000,00 

 52A003141/AD/0005/2022 Aquisição de Géneros Alimentícios 

para o Bloco Administrativo Ajuste Directo Vip Supermercado 1.500.000,00 

52A003141/AD/0003/2022 Fornecimento de Pão  
Ajuste Directo Vip Supermercado 500.000,00 

 

Songo, 18 de Maio de 2022 
        O Director Geral 

 

(Assinatura Ilegível)       
  AAuuttoorriiddaaddee  CCoommppeetteennttee  

Anúncio de Adjudicação  
 

Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de Março, 
comunica-se a adjudicação: 
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 
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MERITÍSSIMA DOUTORA VÂNIA CARLOS TEMBE, JUÍZA DE DIREITO DO TRIBU-
NAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Faz saber que nesta Secção deste Tribunal da Província de Maputo correm ter-
mos processuais Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa, 
registados sob o nº 20/19/R-Ex, em que é exequente ROGÉRIO FRANCISCO 
MHULA e executado HC CONSTRUÇÕES, para o pagamento da quantia de 503 
666,00MT (quinhentos e três mil e seiscentos e sessenta e seis meticais).
Faz ainda saber que foi designado o dia 16 de Junho de 2022, pelas 10.00 
horas, para abertura de propostas de preço superior oferecido pelo requerente 
da adjudicação na quantia de 512 000,00MT (quinhentos e doze mil meticais), 
podendo ser apresentadas propostas em carta fechada para a verba única abaixo 
descrita, até aos trinta minutos antes da hora marcada, nos termos dos artigos 
876º e 890º, todos do CP Civil. A audiência de abertura de propostas terá lugar no 
Tribunal Judicial da Província de Maputo, sito na Av. Dr. Nkutumula, número 154.

O imóvel pode ser visto nas horas normais de expediente em coordenação com o 
fiel depositário Senhor Rogério Francisco Mhula, com endereço no Bairro de In-
taka, contacto: 84-4604321, estando obrigado a mostrar o bem que se pretende 
examinar nos termos do artigo 891º do CP Civil:

Verba Única

Um imóvel constituído por um muro de blocos, portões e um alpendre, localiza-
do no Bairro de Intaka, talhão nº 70, parcela nº 651/F, avaliado em…..……….448 
370,79MT.

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

A Escrivã de Direito
Ana Paula Mongita T. Segundanhe

Verifiquei

A Juíza de Direito
Vânia Carlos Tembe

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
Av. Doutor Nkutumula - CP. 167, Tel: 720223/720378, Fax: 720389 - Matola

2ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
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Facilidade de Financiamento Baseado em Resultados 
Para Promoção de Sistemas Solares Residenciais e 

Soluções de Cozinha Limpa

O Governo de Moçambique, através do 
FUNAE, FP e com o apoio do Banco Mundial, 
ao abrigo do ProEnergia e ProEnergia+, vem 
através desta comunicar que pretende apoiar 
o mercado de energia solar fora da rede e
soluções de cozinha limpa com o objectivo de
aumentar o acesso à soluções de energia com
vista a contribuir para o alcance do acesso
universal 2030. Este apoio será na forma de
subsídios a serem concedidos com base no
nível de serviço de energia, região, dificuldade
de acesso a energia, usos produtivos e género
através de uma Facilidade de Financiamento
Baseada em Resultados.

Pretende-se com esta Facilidade alcançar 
cerca de 300 mil beneficiários para os 
próximos 4 anos e aberto a todo país, com 
enfoque para as zonas fora da Rede Eléctrica 
Nacional e com dificuldades de acesso a 
energia.

Para gerir a Facilidade, o FUNAE, FP irá 
contratar uma entidade independente para 
actuar como Gestor de Fundos.

Deste modo, o FUNAE, FP convida a todas 
entidades nacionais ou internacionais com 
experiência para gerir a Facilidade (Gestor 
do Fundo), bem como potenciais empresas 
do mercado de sistemas solares e de soluções 
de cozinha limpa, para uma apresentação da 
Facilidade a decorrer no dia 13 de Junho 
corrente no Hotel Radisson Blu, entre as 
14.00 e 17.00 horas. O evento irá decorrer 
de forma híbrida, virtual e presencial 
(obedecendo as regras de protocolo 
sanitário).

Para participar no evento, o FUNAE, FP 
convida os interessados a inscreverem-se 
enviando o email com título em epígrafe para 
o endereço electrónico
prebid@funae.co.mz até ao dia 10 de
Junho corrente.

O Link para a participação virtual no evento 
é o seguinte: 

https://us06web.zoom.us/j/857779549
10?pwd=UnJocDE1YTBiU09NV0V4VUF1V
kpTdz09

Results Based Financing Facility for Promoting 
Solar Home Systems and Clean Cooking Solutions

The Government of Mozambique, through 

FUNAE, FP and with the support from 

the World Bank, under ProEnergia and 

Proenergia+, hereby communicates that it 

intends to support the off-grid solar energy 

and clean cooking solutions market with 

the aim of increasing access to energy 

solutions with a view to contribute to the 

achievement of universal access by 2030. 

This support will be in the form of subsidies 

to be delivered based on energy service 

level, region, energy access, productive 

uses and gender through a Results Based 

Financing Facility.

This Facility aims to reach about 300 

thousand beneficiaries over the next 4 
years across the country, with focus on Off-

Grid and deep rural areas.

To manage the Facility, FUNAE FP will 

hire an independent entity to act as Fund 

Manager.

In this context,  FUNAE, FP invites all 

national and international experienced 

entities, capable of managing the Facility, 

now designated as Fund Manager, as well 

as potential companies in these markets, 

for a presentation of the Facility, which will 

take place on the 13th of June 2022 at 

Radisson Blu Hotel, from 2 to 5 pm. The 

event will be simultaneously virtual and in 

presence (observing health protocol).

Interested participants are invited to 

register by sending an email with the above 

title to prebid@funae.co.mz  by June, 

10th. 

For virtual access, the link is follow: 

https://us06web.zoom.us/j/85777954

910?pwd=UnJocDE1YTBiU09NV0V4VU

Maputo, June 02nd 2022

Serviço Distrital de Planeamento e Infra-Estrutura de Zavala, Telef. 29365029

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

GOVERNO DO DISTRITO DE ZAVALA
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO 

1. O Serviço Distrital de Planeamento Infra-Estruturas convida pessoas
singulares e empresas interessadas e que reúnam requisitos a apresentarem
propostas fechadas para Empreitada de Obras Públicas:

Modalidade do
Concurso

Objecto de 
Contratação

Data e hora 
de Entregas

Data e hora 
de Abertura

Garantia 
Bancária

Concurso 
Limitado N.º 

04I143941/0012/
CL/2022

Construção de 3 fontes 
de abastecimento 

de água (2 sistemas 
fotovoltaicos e 1 a 

bomba manual)

13/6/2022
10.00 horas

13/6/2022
10.15 horas Sim 

2. O período das propostas é de 120 dias, a partir da data de abertura, elas
deverão ser entregues na Secretaria no endereço acima indicado, de 1 a 13
de Junho de 2022.

3. Os cadernos estão disponíveis na Secretaria da instituição, ao preço de
1.500,00MT, devendo ser empacotados num envelope fechado, (1 original e
2 cópias) anexando os seguintes documentos:

a) Cópia de Cadastro Único (UFSA);

b) Cópia de Alvará da 3ª Classe, VI categoria e Subcategorias 1-6;

c) Certidão válida de quitação emitida pela área fiscal;

d) Declaração válida emitida pelo INSS;

e) Quadro Técnico.

4. As empresas deverão ter no mínimo 5 anos de experiência em obras similares, 
anexar cartas de abonação.

5. Visita aos locais de obras dia 7 de Junho, pelas 9.30 horas e anúncio de
posicionamento, dia 16 de Junho, às 10.00 horas.

6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março. Em caso de dúvidas
contacte a instituição +29365029 ou sdpizavala@gmail.com

Zavala, Maio de 2022
A Directora do Serviço 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

GOVERNO DO DISTRITO DA MOAMBA

NOTIFICAÇÃO
Ao abrigo do artigo 10 do Decreto-Lei nº 16/75, de 13 Fevereiro, e no 
âmbito da implementação do Plano de Requalificação da Vila-Sede da 
Moamba, o Governo do Distrito da Moamba faz saber que correm éditos 
e são notificados pelo prazo de 45 dias, contados a partir da datada 
publicaçãodo presente edital no jornal “Notícias” ao esclarecimento por 
presunção de espaços/imóveis subaproveitados e abandonados 
(escombros) pelos titulares abaixo indicados e os não identificados.

Iten Nome Localização Resisto Cadastral Observação

1
Hitler Hipólito E. 

Augusto Mondlane
Bairro Sul

Processo legal nº 
15937

Abandonado

2
Augusto Estêvão 

Mondlane
Bairro Sul

Processo legal nº 
15988

Abandonado

3 Maria Alice Boane Bairro Sul Processo legal nº 3618 Abandonado

4
Hortência Bento 

Boaventura
Bairro Sul

Processo legal nº 
13516

Abandonado

5
Orlando Cândido 

Guibalo
Bairro Sul

Processo legal nº 
13715

Abandonado

6 Seanaz Amade Ismael Bairro Sul
Processo legal 

nº15240
Abandonado

7
José Ernesto 

Mondlane
Bairro Sul

Processo legal 
nº13310

Abandonado

8 Maria Tai Uetela Bairro Sul
Processo legal 

nº15751
Abandonado

9 Cíntia Amanda Baule Bairro Sul
Processo legal 

nº13714
Abandonado

10 Júlio João Pio Bairro Sul
Processo legal 

nº16814
Abandonado

11 Abdul Kha Lec Bairro Sul - Abandonado

12 Ezequias Mbatsana
Bairro 

Cimento
- Abandonado

13 Desconhecido
Bairro 

Cimento
Talhão nº 95B Abandonado

14 Desconhecido
Bairro 

Cimento
Talhão nº 96B Abandonado

15 Desconhecido
Bairro 

Cimento
Talhão nº 98B Abandonado

Moamba, aos 27 de Maio de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível) 374

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 
11010L para Granito e Rochas 
Ornamentais, no distrito de Manica, 
na província de Manica, a favor da 
requerente MOZLAND CO SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA, com as seguintes 
coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -19   00   20,00 33   06   50,00

2 -19   00   20,00 33   07   10,00

3 -19   00   40,00 33   07   10,00

4 -19   00   40,00 33   06   50,00

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

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
4954

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CONVITE
PROJECTO DE IMPORTAÇÃO DE LNG E GASODUTO DA MATOLA  

PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

A Beluluane Gás Company (BGC), proponente, conjuntamente com o seu accionista e 
operador, a Matola Gás Company (MGC), encontram-se a promover o processo de Avaliação 
de Impacto Ambiental do Projecto de Importação de Gás Natural Liquefeito e Gasoduto da 
Matola, que se encontra em fase de Estudo de Impacto Ambiental (EIA).

No âmbito do Processo de Participação Pública previsto no Plano de Reassentamento, a 
CONSULTEC, em representação da BGC, vem por este meio convidar todos os interessados 
a participar nas Reuniões de Consulta Pública.

As reuniões serão realizadas com o objectivo de informar o público sobre o Projecto, 
e recolher as principais preocupações e sugestões da sociedade civil e instituições 
governamentais sobre o Relatório de Levantamento Físico e Socioeconómico. As reuniões 
serão realizadas nos seguintes locais e datas:

Matola “A” Matola “C” Matola Rio Djuba Beluluane

Data: 20 de Junho Data: 20 de Junho Data: 21 de Junho Data: 21 de Junho Data: 22 de Junho

Hora: 9.00 horas Hora: 12.00 horas Hora: 9.00 horas Hora: 12.00 horas Hora: 9.00 horas

Local: Sede do 
Bairro da Matola “A”

Local: Sede do 
Bairro de Matola “C”

Local: Sede do 
Bairro da Matola Rio

Local: Sede do 
Bairro de Djuba

Local: Sede 
do Bairro de 

Beluluane 

A Versão Preliminar do Relatório do Levantamento Físico e Socioeconómico estará 
disponível para consulta nos seguintes locais:

• Direcção Nacional da Terra e Desenvolvimento do Território (DNTDT-MTA), em
Maputo;

• Serviço Provincial do Ambiente (SPA), na Matola;
• Escritório da Consultec, em Maputo;
• Página web da Consultec www.consultec.co.mz.

Para mais informações ou esclarecimentos, por favor, contacte a Consultec por intermédio 
de Jéssica Massungue, através dos telefones 21491555 (escritório), fax 21491578 ou por 
correio electrónico, pelo seguinte endereço jmassungue@consultec.co.mz. 
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República de Moçambique
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Convite para Concurso
Contratação de Serviços

Aquisição de licenças de acesso a bibliotecas digitais

Contratante: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)
Projecto: Projecto de Melhoramento de Desenvolvimento de Competências em Moçambique (MozSkills)
Título do Contrato: Aquisição de licenças de acesso a bibliotecas digitais
País: Moçambique
Doação nº:  IDA-D716-MZ
RFB No: GD45/MORENET/21
Emitido em: 31 Maio de 2022

1. O Governo de Moçambique recebeu um Donativo do Banco Mundial para financiar o Projecto de Melhoramento de
Desenvolvimento de Competências em Moçambique (MozSkills) e pretende aplicar parte dos fundos para Aquisição de
licenças de acesso a bibliotecas digitais.

2. Os concorrentes poderão concorrer para um ou mais contratos conforme melhor descrito nos Documentos do Conncurso. 
Os concorrentes que pretendem oferecer descontos no caso de serem adjudicados mais de um contrato, poderão faze-lo
desde que os descontos estejam incluidos na carta da proposta.

3. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior convida concorrentes a apresentar as suas propostas seladas para:
• Lote 1 – Licenças de acesso a Jornais Científicos electrónicos (e-Journals)
• Lote 2 – Licenças de acesso a livros electrónicos (e-Books)

4. O concurso será conduzido através dos procedimentos do Concurso Público Internacional através de pedido de oferta
conforme especificado no regulamento de Procurement do Banco Mundial para Mutuários de Operações de Financiamento
de Projectos de Investimento datado de Novembro de 2020 (“Regulamento de Procurement”) e é aberto a todos
concorrentes elegíveis conforme defino no Regulamento de Procurement.

5. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior e consultar os Documentos do Concurso no endereço abaixo indicado, das 8.00 às 16.00 horas (de segunda a
sexta-feira).

6. Os Documentos do Concurso, em inglês, poderão ser obtidos pelos concorrente elegíveis e interessados mediante
solicitação por escrito junto do endereço abaixo. Os Documentos do Concurso serão enviados por correio electrónico
conforme solicitados.

7. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado até ao dia 7 de Julho de 2022, às 10.00 horas locais.
Não serão aceites propostas em formato electrónico. As propostas recebidas tardiamente serão rejeitadas. A abertura das 
propostas será pública na presença dos representantes dos concorrentes ou qualquer pessoa que desejar participar às
10.00 horas locais do dia 14 de Julho de 2022, no endereço abaixo indicado.

8. Todas propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia bancária, para cada lote, como se segue:
• Lote 1: US$ 3.200,00
• Lote 2: US$ 2.000,00

9. O endereço acima referido é o seguinte:

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Departamento de Aquisições 
Av. Patrice Lumumba, n.º 770

Tel: +258 21352800 
Fax: +258 21352860

Email- procurement.piu@mctes.gov.mz; departamento.aquisicoes@mctes.gov.mz 
Maputo-Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

INSPECÇÃO-GERAL DE FINANÇAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE CONCURSOS PÚBLICOS

1. A Inspecção-Geral de Finanças convida  pessoas singulares ou colectivas,
nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam  requisitos de elegibilidade
a apresentarem propostas em envelopes fechados para a Contratação:

N.º Objecto do Concurso
Data e hora de entrega 

e Abertura das propostas
Garantia provisória

1 Aquisição de Viaturas

Entrega de Propostas
Dia:      24/6/2022
Hora:  9.30 horas
Abertura das Propostas:
Dia:     24/6/2022
Hora:  9.45 horas

200.000,00MT

2 Serviço de Aluguer de viaturas

Entrega de Propostas
Dia:      27/6/2022
Hora:   9.30 horas
Abertura das Propostas:
Dia:      27/6/2022
Hora:   9.45 horas

300.000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações examinar os
Documentos de Concurso ou levantá-los, na cidade de Maputo, no Prédio 33
andares, 7º andar, no Gabinete da UGEA, das 8.30 às 15.00 horas, de segunda a
sexta-feira.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no nº 2 e serão abertas
em sessão pública no mesmo dia de entrega, na presença dos interessados que
desejarem participar no acto.

4. As propostas deverão ser validas por um período de 120 dias.

5. O anúncio de posicionamento dos concorrentes será feito no dia 4 de Julho, às
10.00 horas, no mesmo local da abertura das propostas.

6. O concurso será regido pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, que aprova o
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

Maputo, Junho de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

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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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 de
Concurso Objecto

Data e hora 
para entrega 

das propostas

Data e hora 
para abertura 
das propostas

Garantia pro-
visória

(em meticais)

58A0003051/Concurso 
Público N.º21/ Fundos 

Externos/2022.

Contração de serviços de alu-
guer de viaturas (Rent-car)

22/6/2022
10.00 horas

22/6/2022
10.15 horas

Aplicável

58A0003051/Concurso 
Limitado N.º 27      /Si-
nopharm/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/BIC-
MINS-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 conferencia e for-
necimento de catering nas 

províncias 

23/6/2022
14.00 horas

23/6/2022
14.15 horas

Não Aplicável

58A0003051/Concur-
so 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 estabelecida neste anúncio e serão
abertas em sessão pública, na mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

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)

4856

11178

LEMBRETE

Faça a  sua subcrição do jornal

e disponha da actualidade sem sair do escritório

Já renovou a sua 

Subscrição dos 

jornais?

Termos e condições aplicavéis

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

REVOGAÇÃO DO 
MANDATO

No dia trinta e um de Maio 
de dois mil e vinte e dois, 
nesta cidade de Maputo e 
no Primeiro Cartório No-
tarial, perante mim, SARA 
MATEUS COSSA, Conser-
vadora e Notária Superior, 
do referido Cartório, com-
pareceu como outorgante 
CAMAL MERAGY TAJÚ, 
solteiro, natural de Mapu-
to e residente em Mapu-
to, pessoa cuja identidade 
certifico por exibição do 
seu Bilhete de Identidade 
número 110100783062N 
de 13 de Janeiro de 2011, 
vitalício, emitido pela Di-
recção de Identificação Civil 
de Maputo.

E POR ELE FOI DITO: Que 
pelo presente instrumento 
revoga e considera nula e 
de nenhum efeito a partir 
da presente data a procura-
ção datada de trinta e um de 
Julho de dois mil, outorgada 
neste Cartório Notarial, 
perante a Ajudante do Car-
tório MARIA ROSA COMBE�
LANE, a favor de MIRAGE 
CAMAL, solteiro, residente 
em Maputo.

ASSIM O DISSE E OUTOR-
GOU.
Este instrumento foi lido e 
explicado o seu conteúdo 
em voz alta ao mandante, 
o qual vai assinar comigo, 
Notária.

4969

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Tribunal Judicial da Província de Tete

5ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção Comercial do Tribunal Judicial da Província de 
Tete correm seus termos legais, Uma Carta Precatória com registo nº 
71/22, referente aos Autos de Execução Ordinária nº 131/2019, em 
que é exequente: FNB-MOÇAMBIQUE, SA, move contra os executados: 
BARCARENSE COMERCIAL, LIMITADA e DANILO ABDULA MAJID 
BEGA, sita na cidade de Tete, Bairro Josina Machel, Avenida Kenneth 
Kaunda, rés-do-chão, nº 50, na qual foi requerida a venda judicial por 
meio de arrematação que será a proposta em carta fechada do seguinte 
bem:

Verba Única

Um imóvel descrito na Conservatória dos Registos e Notariado de 
Tete, sob o nº 5 421 a folhas 82 verso, do livro B. 19, inscrito sob o 
número 5 252, fls 84 verso, do livro G-9, a favor de TRANSPORTES 
AISSA LIMITADA, (com sede no Bairro Josina Machel, na Kenneth 
Kaunda, rés-do-chão, nº 50, cidade de Tete), avaliado em 50 181 
817,25MT(cinquenta milhões, cento e oitenta e um mil oitocentos 
e dezassete meticais e vinte e cinco centavos).

Assim, são convidadas todas as pessoas com interesse na compra do 
bem acima mencionado a entregarem as suas propostas no Cartório da 
Quinta Secção Comercial deste Tribunal, até dez (10) minutos antes 
do início da Sessão, que está marcada para a terceira praça no próximo 
dia 9 de Junho de 2022, pelas 13.00 horas, data em que proceder-
se-á à abertura das propostas por qualquer preço.

Poderão assistir o acto, o executado, o exequente e os proponentes.
Para constar passou-se o presente anúncio e outros de igual teor que 
vão ser afixados em lugares por lei designados.

Tete, aos 24 de Maio de 2022

A Escrivã de Direito

Maria de Conceição Santos

Verifiquei

O Juiz de Direito

Dr. Solano Rota Sitão
4857

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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República de Moçambique
INSTITUTO DE AMÊNDOAS DE MOÇAMBIQUE, IP

Delegação de Cabo Delgado
Pemba

Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
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 adjudicados os seguintes concorrentes:

Modalidade e referência  
do concurso

Objecto 
Nome da Empresa 

Adjudicada

Valor da 
adjudicação (IVA 

Incluido)

Concurso Limitado no :

01/IAM,IP/CD/RA/2022

Manutenção, reparação de viaturas  e 

aquisição de peças Sobressalentes

PEMBA EFICIENTE 
AUTO

1.991.840,00MT  

Concurso Limitado no :

02/IAM,IP/CD/RA/2022

Fornecimento de combustível e 

lubrificantes: Lote 1 – Pemba

PEMBA 
COMBUSTÍVEIS

3,483,171.40MT

Fornecimento de combustível e 

lubrificantes: Lote 2 – Montepuez 

PEMBA 
COMBUSTÍVEIS

345,763.20MT

Fornecimento de combustível e 

lubrificantes: Lote 3 – Mueda

PEMBA 
COMBUSTÍVEIS

357,393.60MT

Concurso Limitado no :

03/IAM,IP/CD/RA/2022

Aquisição de equipamento de produção 

de mudas

BB AGROPECUARIS 
E SERVIÇOS, LDA

549,880.00MT

Concurso Limitado no :

04/IAM,IP/CD/RA/2022

Lote 1 –  Manutenção, reparação do 

equipamento informático 

BS SERVICES 
INFORMÁTICA, EI

247,950.00MT  

Lote 2 –  Aquisição do equipamento 

informático

BS SERVICES 
INFORMÁTICA, EI

774,425.00MT

Concurso Limitado no :

05/IAM,IP/CD/RA/2022

Reparação e manutenção de bens imóveis 

(nas áreas  de: equipamentos e sistemas 

eléctricos, pintura, esgoto, carpintaria e 

outras áreas afins)

ELECTROCLIMA 1.035.000,00MT

 Pemba, a 1 de Junho de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível) 177

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORETermos e condições aplicavéis

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos do Art. 64, nº 2 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 dos concursos segundo propostas 
abaixo:

N.º do Concurso Concorrentes Modalidade Objecto de Concurso

Valor inculíndo 
IVA

 Meticais

MINEDH:345/21/

DAQUI/CP/S

Lote I

AUTO RALLY, LDA

Concurso 

Público

Manutenção e 

reparação de viaturas
18.000.000,00

Lote II

BLUER R, LDA

Concurso 

Público

Manutenção e 

reparação de viaturas
18.000.000,00

MINEDH: 87/22/

DAQUI/AD/S

SIR COMÉRCIO 
INTERNACIONAL

Ajuste Directo Transporte do pessoal 16.800.000,00

MINEDH: 88/22/

DAQUI/AD/S

MOTORCARE Ajuste Directo
Reparação de viaturas 

de marca-NISSAN
1.800.000,00

MINEDH: 89/22/

DAQUI/AD/S

ENTREPOSTO 
AUTO, LDA

Ajuste Directo
Reparação de viaturas 

de marca- ISUZU
1.560.000,00

MINEDH:051/22/

DAQUI/AD/S

  TÉCNICA 
INDUSTRIAL   

Ajuste Directo

Fornecimento de 

combustíveis e 

lubrificantes 
129.000,00

MINEDH:060/22/

DAQUI/AD/S

MICO-MIGUEL E 
COIMBRA  

Ajuste Directo

Fornecimento de 

combustíveis e 

lubrificantes 
4.900.000,00

MINEDH:065/22/

DAQUI/AD/S
 INTER AUTO, LDA  Ajuste Directo

Manutenção e 

reparação de viaturas 

FORD   

1.000.000,00

MINEDH: 348/21/

DAQUI/CL/B

N&N CORREIOS 
RÁPIDOS, LDA

Concurso 

Limitado

Fornecimento 

de equipamento 

informático

2.393.820,00

MINEDH-043/22/

DAQUI/CL/S
N&N CORREIOS 
RÁPIDOS, LDA

Concurso 

Limitado

Prestação de serviços 

de cópias para 

Ministério da Educação 

e Desenvolvimento 

Humano

1.500.000,00MT

Departamento de Aquisições, 

E- mail:  aquisições.minedh@gmail.com

A Chefe

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

Departamento de Aquisições
___________________________________________________________________________

Anúncio de Adjudicação
Concurso N.º FASE -112/21/DAQUI/RFB/GO

Impressão e Distribuição dos livros da 3ª Classe em Grafia Braille

Anúncio de Adjudicação

Nos termos do Art. 64, nº 2 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 concurso acima, segundo propostas abaixo:

Lote Único 

Concorrente: PORTO EDITORA, SA 

Preço DDP Locais de Entrega: 146.492,73EUROS (cento e quarenta e seis 

mil, quatrocentos e noventa e dois euros, setenta e três cêntimos).

A Chefe 

(Ilegível)

Avenida 24 de Julho, n.º 167, Telephone 258 21 492973, Fax: 258 1 492196, Maputo, MOZAMBIQUE

4860

4858

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE INHAMBANE
DIRECÇĀO PROVINCIAL DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇĀO SOCIAL 
REPARTIÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AQUISIÇÕES – RGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Direcção Provincial  do Género, Criança e Acção Social de Inhambane convida pessoas colectivas ou singulares,

nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para concursos seguintes:

Nº
Modalidade de 

Contratação
Objecto de 
concurso

Concorrentes 
elegíveis

Data e hora 
de Entrega de 

propostas

Data e hora de 
abertura de 
propostas

Validade 
das 

Propostas

Garantia 
provisória

01
Pequena 

Dimensão
Fornecimento de Meios 

de Compensação

Pessoas 
singulares 
e pequenas 
empresas

9/6/2022 
às 9.00 horas

9/6/2022
 às 10.00 horas

30 dias Não exigida

02
Concurso 
Limitado

Reabilitação do 
muro de vedação da 

residência da DPGCASI

Concurso 
Público

9/62/2022
 às 9.00 horas

9/06/2022
 às 10.00 horas

30 dias Não exigida

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informaçoes, examinar os documentos de concurso ou levantá-los
na Direcção Provincial do Género, Criança e Acção Social de Inhambane, Bairro Muelé-1, Telefone nº 293 20063, pela
importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) por cada conjunto.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado na presença dos concorrentes que desejarem
comparecer.

4. 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.

Inhambane, aos 26 de Maio de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)

Estrada nacional n°05, Bairro Muele 1, Proximo a II Esquadra da PRM 293 21 239/822629585 228

4859

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

Departamento de Aquisições

Anúncios de Concursos

1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano convida empresas interessadas e elegíveis  a apresentarem propostas
fechadas para fornecimento de Bens e  Serviços, de acordo com os seguintes concursos:

N° do Concurso Objecto do Concurso
Validade 

das 
Propostas

Prazo e hora de 
Entrega

Data e hora de 
Abertura

Preço do 
caderno de 

Encargo

Garantia 
provisória

MINEDH-040/22/
DAQUI/CL/S

Prestação de serviços de 
publicidade

90 dias
Data: 13/6/2022

Horas: 10.00 horas
13 /6/2022

Hora: 10.15 horas
1.000,00MT Isenta

MINEDH-046/22/
DAQUI/CL/S

Prestação de serviços de envio 
de encomenda

90 dias
Data: 13/6/2022

Horas: 13.00 horas
13 /6/2022

Hora: 13.15 horas
1.000,00MT Isenta

MINEDH-051/22/
DAQUI/CL/S

Prestação de serviços de 
fornecimento de combustível e 

lubrificantes
90 dias

Data: 14/6/2022
Horas: 10.00 horas

14 /6/2022
Hora: 10.15 horas

1.000,00MT Isenta

MINEDH-045/22/
DAQUI/CP/B

Lote 1 – Fornecimentos de 
produtos alimentícios

90 dias
Data: 1/7/2022

Horas: 10.00 horas
1 /7/2022

Hora: 10.15 horas
1.000,00MT

15.00,00MT

Lote 1 – Fornecimentos de 
produtos de higiene e limpeza

10.000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los
no endereço abaixo, durante as horas normais do expediente, mediante o depósito de quantia não reembolsável de
1.000,00MT na seguinte conta bancária:

Standard Bank - Conta N.º: 108-202374-100-8 -  NIB: 000301080202374100805
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

Departamento de Aquisições 
Avenida 24 de Julho, n.º 167, 7º Andar

Telefone (+258) 21 490335 - Email: aquisicoes.minedh@gmail.com

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

Maputo, aos 31 de Maio de 2022

A Chefe 

(Ilegível)
6657

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE 
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas de 
Maputo faz saber que nos termos do artigo 
27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, 
aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 
de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, a contar da segunda publicação no 
jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue 
com direito a opor-se que seja atribuído o 
Certificado Mineiro número 10782CM 
para Areia de Construção, no distrito de 
Matutuíne, na província de Maputo, a favor 
do requerente HÉLDER MAVUVANE, com as 
seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -26   17   10,00 32   37   50,00
2 -26   17   10,00 32   38   30,00
3 -26   18    0,00 32   38   30,00
4 -26   18    0,00 32   37   50,00

Maputo, aos dez de Setembro de dois mil e 
vinte e um

O Director
Fernando Andela
(Especialista “B”)

155

ANÚNCIO DE VAGA
A ELIZABETH GLASER PEDIATRIC AIDS FOUNDATION (EGPAF) é uma ONG que 
trabalha em parceria com o Ministério da Saúde, na implementação do Programas 
de Prevenção de Transmissão Vertical (PTV) de HIV e cuidados e tratamento 
para pessoas vivendo com o HIV. A sua missão é assegurar a inclusão de crianças, 
prevenindo a transmissão do HIV de mãe para filho e garantir-lhes o acesso a 
serviços de qualidade.

No âmbito das suas actividades, a Fundação pretende recrutar um (1) Director 
Provincial baseado em Gaza. Para mais detalhes sobre a vaga e submissão de 
candidatura, por favor acesse o link abaixo:

https://phe.tbe.taleo.net/phe02/ats/careers/v2/viewRequisition?org=P
EDAIDS&cws=47&rid=2714

Ou pelo Email: candidaturasegpafmoz@pedaids.org

As candidaturas deverão ser submetidas até ao dia 21 de Junho de 2022. 

Na Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation as vagas não se pagam e são 
estritamente observados os princípios de ética, integridade e transparência.
A Fundação recomenda e encoraja vivamente a denúncia imediata de quaisquer 
actos contrários a estes princípios. Eventuais pedidos de esclarecimentos 
poderão ser feitos através dos números: +258 21488901/02.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Mais uma unidade
sanitária para Mutarara

U
M centro de saúde será 
construído na locali-
dade de Dzambáue, 
no posto administra-
tivo de Nhamayabuè, 

sede do distrito de Mutarara, na 
província de Tete, com o intui-
to de reduzir para sete o núme-
ro de unidades sanitárias ne-
cessárias para cobrir a demanda 

naquela parcela do país.
O facto foi revelado ao “no-

tícias” pelo director dos Servi-
ços Distritais da Saúde, Mulher 
e Acção Social (SDSMAS) em 

Mutarara, Severiano Foia, asse-
gurando que já está identificado 
o espaço para a construção da
infra-estrutura e as obras po-
derão arrancar no próximo ano.

Uma das 11 unidades sanitárias existentes em Mutarara

É difícil ter água
potável em Matundo

MUNÍCIPES residentes nas 
zonas circunvizinhas do 
mercado Njala, no bairro 
Matundo, no município da 
cidade de Tete, queixam-se 
do difícil acesso à água po-
tável, facto que tem criado 
inúmeros transtornos no 
seu quotidiano.

Sara Domingos, uma das 
residentes, afirmou que a 
solução tem sido a colocação 
de recipientes de 25 litros na 
carrinha de mão e circular 
pelo bairro à procura de água 
em casas que têm tanques e 
vendem este recurso a cinco 
ou 10 meticais o bidão.

“As nossas autoridades 
devem procurar resolver o 
problema da falta de água 
nesta zona o mais rápido 
possível, porque estamos a 
sofrer. Temos um fontaná-
rio perto do mercado, que, 
para além de estar distante 
das nossas casas, passa dias 

sem fornecer água. Os três 
bidons que consegui hoje 
comprei na zona do comple-
xo universitário, que é mais 
distante ainda”, reclamou.

Júlia Queijo, outra resi-
dente, revelou que a melhor 
estratégia é ter reservatórios 
de água em casa, mas nem 
sempre é eficaz, porque 
existem dias que este recur-
so não jorra nos fontanários 
da zona. Igualmente, as ca-
sas que têm tanques estão 
a passar por momentos di-
fíceis pelo facto de a água 
escassear, o que coloca os 
moradores numa situação 
dramática.

Há mais de um ano a vi-
ver nesta região por motivos 
académicos, proveniente do 
distrito da Marávia, Fanizo 
Maico mostrou-se preocu-
pado em relação à provisão 
deste recurso, tendo salien-
tado que a situação se agrava 

nos meses de Outubro e Se-
tembro, altura em que mais 
se procura este recurso por 
conta do calor.

Outro estudante, Al-
berto Machava, afirma que 
tem apostado em reserva-
tórios de água de modo a 
ter alguns dias de descanso 
na busca deste recurso, mas 
nos últimos tempos há es-
cassez, pelo que diariamen-
te é obrigado a percorrer 
longas distâncias para a sua 
provisão.

Entretanto, todos os 
nossos interlocutores recla-
mam, igualmente, dos cerca 
de quatro quilómetros que 
têm de percorrer para ter 
acesso ao transporte. Devi-
do a esta situação, sujeitam-
-se a desembolsar perto de
70 meticais, primeiro para
apanhar táxi-mota e depois
o outro transporte para se-
guir viagem até ao destino. 

“Teremos cerca de 15 mil 
pessoas aliviadas em termos 
de procura dos serviços sanitá-
rios. E este centro, que será do 
tipo dois, irá prestar serviços 
como maternidade, consultas 
pré-natais e pós-partos, trata-
mento para HIV/SIDA, tuber-
culose, assim como de outras 
doenças comuns e não só”, 
perspectivou.

Por outro lado, o adminis-
trador do distrito de Mutarara, 
Domingos Superior Macajo, 
garantiu que esforços estão a 
ser envidados pelo Governo 
para construir mais infra-es-
truturas de saúde e salas de aula 
para responder às insuficiên-
cias, sobretudo ao longo da li-
nha da fronteira com o Malawi.

Aliás, explicou que a insu-
ficiência de infra-estruturas 
no sector da educação ao ní-
vel deste distrito leva mais de 
18.700 crianças a estudarem 
ao relento e no chão, havendo 
necessidade de melhorar parte 
das 322 salas existentes, pois 12 
são precárias.

Existem, em Mutarara, 
perto de oito mil crianças que, 
apesar de terem salas de aula, 
estudam sentadas no chão, 
tendo Macajo assegurado que 
serão adquiridas mais carteiras 
para que os alunos possam re-
ceber aulas em condições con-
dignas.

Sara Domingos Júlia Queijo

Fanizo Maico Alberto Machava

CIDADE DE TETE

Aumento da tarifa de “chapa”
será decidido até terça-feira
A ASSEMBLEIA Municipal 
da Cidade de Tete tem até a 
próxima terça-feira o prazo 
para deliberar sobre o au-
mento do preço dos trans-
portes semicolectivos de 
passageiros, actualmente 
fixado em 15 meticais, po-
dendo passar a custar entre 
20 e 25 meticais.

Este foi o acordo a que 
se chegou na reunião que 

“Chapeiros” estiveram em greve por quase dia e meio

teve lugar, terça-feira, na 
cidade de Tete, entre as au-
toridades municipais e os 
representantes dos trans-
portadores semicolectivos, 
depois de quase dois dias 
de paralisação de activida-
des, deixando os muníci-
pes à deriva.

O presidente da As-
sociação dos Transporta-
dores Rodoviários de Tete 
(ATROTE), Ambrósio Sadi-
que, explicou que a greve 
aconteceu como forma de 
pressionar as autoridades 
municipais, pelo facto de 

terem submetido o pedido 
do aumento do preço em 
Novembro do ano passa-
do, sem, contudo, obterem 
resposta.

“Para implementarmos 
os novos preços é necessá-
rio que a Assembleia Mu-
nicipal se reúna e delibere 
sobre a matéria. Submete-
mos o pedido faz tempo e 
já não dá para esperar mais, 

porque o preço do combus-
tível está constantemente 
a subir e a actividade não 
está a ser rentável. Pelo que 
chegámos a acordo de que 
podíamos agravar o preço 
caso não digam nada”, re-
velou.

Esclareceu que o agra-
vamento da tarifa é ape-
nas para os “chapas” que 
circulam dentro da cidade 
de Tete, sendo que para os 
que fazem a rota “Moa-
tize-Cidade de Tete” vão 
manter-se os 40 meticais, 
considerando que o ajuste 

dos preços dos transportes 
interdistritais foi feito re-
centemente e é tratado ao 
nível da Assembleia Pro-
vincial.

Contudo, afirmou que 
já foi submetido um expe-
diente a solicitar o agra-
vamento da tarifa dos 
transportes interdistri-

tais motivado pela subida 
do preço do combustível. 
Aliás, o preçário actual 
surgiu num contexto dife-
rente.

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

ESTAMOS no Inverno e de todos os cantos já se ouvem 
gritos de socorro devido aos assaltos quer na via públi-
ca quer nas residências. Torna-se difícil aceitar que um 
ser semelhante a nós nos possa fazer mal. Fazer mal ao 
ponto de nos despojar dos nossos pertences e vezes há 
que chegam a tirar a vida. Tudo por causa da preguiça, 
do egoísmo, ganância e, em suma, falta de amor próprio 
e ao próximo.

Todo o ser humano está dotado de inteligência que 
deve ser usada para bons fins. Não é por acaso que exis-
tem pessoas cuja inteligência tende mais para determina-
dos aspectos da vida social, económica, política, etc. É daí 
que existem várias áreas do saber.

Todavia, existem compatriotas que usam o intelecto 
para fazer mal ao próximo. E isso está a acontecer em vá-
rios sectores de actividade, sobretudo na via pública onde 
todos nós caminhamos.

Nossos compatriotas recorrem à esperteza para dese-

nhar para retirar os bens alheios. E isso acontece, de modo 
particular no troço que vai da antiga Mabor, na Avenida 
de Moçambique, cidade de Maputo, até as bombas insta-
ladas neste corredor bem como no terminal de transporte.

Aproveitando-se da escuridão, estes seres humanos 
usam várias artimanhas para retirar bens, ameaçando com 
recurso a armas brancas, etc., para intimidar as pessoas 
a entregar as bolsas, para dizer qual é o segredo do seu 
cartão electrónico, etc.

Estes compatriotas nem sequer hesitam nas suas ac-
ções. Se julgam haver necessidade de violência, a prati-
cam sem contemplações nem remorsos. E quem frequen-
ta a zona do Zimpeto sabe desta realidade dura que urge 
combater.

Vezes há que os agentes da Polícia de Protecção vi-
giam o local mas, o período da noite é que se torna vulne-
rável para a prática criminosa. Estes irmãos aproveitam-se 
da escuridão para as suas incursões. Que o digam os que 
já sofreram roubo e os viram, de modo particular a desa-
parecer na vala de drenagem próxima ao estádio nacional.

Sendo assim, há necessidade de reforço de segurança 
neste troço a que me refiro pois, já se sabe que caminhar 
pela rua que está entre o mercado grossista e as bombas 
de combustível é impensável no período da noite. De dia 
ainda é possível caminhar mas, a caminhada deve ser, 
igualmente, cuidadosa.

Devido a forma como estes criminosos actuam, sus-
peita-se que sejam consumidores de estupefacientes e há 
necessidade urgente de fazer patrulha para desencorajar a 
presença destes larápios.

O acesso ao Estádio Nacional do Zimpeto, assim 
como o terminal de transporte são espaços que conhecem 
maior movimentação de pessoas e bens, daí que a presen-
ça das autoridades deve ser permanente. Não se justifica 
que as autoridades não se façam presentes no período da 
noite pois, quando isso acontece, abre-se espaço para a 
actuação dos criminosos a seu belo prazer.

O reforço da iluminação pública afigura-se importan-
te para desencorajar a acção dos criminosos. Por isso, so-
licita-se a quem de direito para que oiça o clamor do povo. 

Melhorar segurança no Zimpeto

LOURENÇO JOSÉ

QUEM disse que a pandemia do novo coronaví-
rus chegou ao fim? Ainda não encontrei da parte 
das autoridades de saúde e não só, informação 
contrária a que tivemos acesso na altura do surgi-
mento da Covid-19, tirando algum relaxamento 
por conta da sua tendência de evolução.

 O uso de máscara continua a ser obrigatório 
em aglomerados, de modo particular no transpor-
te de passageiros, uma vez que a doença existe e 
continua a ceifar vida. Aliás, as autoridades da 
saúde chamam atenção para não abandonarmos 
a lavagem frequente das mãos com água e sabão 
ou cinza e uso de desinfectante.

O certo é que os passageiros deixaram de 
usar a máscara, para não falar do uso do de-
sinfectante. E esta situação não só acontece no 
transporte público como também em outros ser-
viços, onde os trabalhadores deixaram de obser-
var as mediadas de prevenção.

Neste texto, o destaque vai para os semico-
lectivos pelo facto de ser um espaço de aglome-
rados e que a cada viagem transportam pessoas 
diferentes, cada um carregando a sua doença.

Actualmente, numa viajem de autocarro, por 
exemplo, é possível ter acima de dez pessoas 
sem máscara, sem contar com aqueles que as tem 
no queixo mas que, entretanto, não estão para se 
proteger contra a doença.

E os passageiros que viajam nestas con-
dições, o fazem à vontade que nem sequer o 
cobrador lhes chama atenção sobre as normas 
pré-estabelecidas para seguir viagem. Aliás, em 
alguns autocarros, os próprios cobradores é que 
deixaram de fazer o uso da máscara e nem sequer 
as trazem no queixo para “enganar” os agentes 

da polícia, como se diz...
É assim que devido a esta forma de ser e es-

tar contrária às normas, certo dia não me contive. 
Houve necessidade de chamar atenção aos pas-
sageiros que comigo viajavam, pois não traziam 
máscara e ainda estavam a promover debates. 

No decurso da viagem, algumas pessoas fo-
ram embarcando e desembarcando ao ponto de 
dois assentos próximos ao local onde me en-
contrava ficarem livres. Os dois jovens quise-
ram continuar com a conversa. Fiquei indife-
rente e abri a boca somente para os sugerir o 
uso de máscara. Tendo dito isto, os dois levan-
taram-se e procuraram outro local para estar.

É assim que os apelos sobre a observância 
das medidas de prevenção não devem cessar. O 
vírus ainda não desapareceu e, por isso, temos 
que nos precaver desta doença que continua a 
provocar dor e luto em muitas famílias.

Por várias vezes fomos elogiados pelo Che-
fe do Estado pela nossa postura, que concor-
reu para a redução de casos. Mas, igualmente 
somos exortados no sentido de continuarmos 
vigilantes. Precisamos de relaxar, visitar os 
nossos amigos, mas não nos esqueçamos da 
prevenção.

Sou de opinião que as autoridades de saúde 
para além de reforçarem este apelo de preven-
ção assim como o da vacinação, deviam acres-
cer os hábitos alimentares.

Recordo-me que em tempos de pico da 
pandemia nos era recomendado o reforço da 
imunidade para reduzir o impacto da doença. 
Tínhamos que melhorar os hábitos alimentares, 
incluindo hortaliças, frutas, etc.

Foi uma fase difícil, mas ajudou-nos bastante 
a aprender e melhorar os hábitos alimentares.

SILVA J. MAGAIA

ADQUIRIR o estatuto de munícipe duma cidade tão cos-
mopolita como Maputo não é muito difícil. Basta fixar resi-
dência em qualquer lugar. No espírito e na letra das leis que 
regem a ocupação do solo, nem sequer algum tipo de registo 
é necessário. O tempo encarrega-se de legitimar a ocupação. 
Os vizinhos são testemunhas, o chefe do quarteirão põe a 
chancela.

Corria o ano de 2012. Na minha rotina diária entre a casa 
e o serviço, em média duas vezes por dia, conheci um muní-
cipe muito especial. Primeiro, especial pela forma como 
levava a vida, mantendo tudo ao mínimo, desde a roupa, a 
comida, os utensílios domésticos, até aos espaços do lar e, se-
gundo, pelas razões que o levaram a fixar-se naquela morada.

O meu primeiro julgamento, aquela leitura precipitada 
que fazemos sempre que nos dá na gana sentirmos inveja de 
alguém, foi pensar que aquele munícipe era o cidadão mais 
privilegiado do município, pelo menos dos que conheço. 
Morador duma das áreas mais ricas e belas da cidade, mesmo 
ali pertinho do Hotel Polana e da Presidência da República. 
Não tinha carro nem garagem, mas também não precisava. 
Estava perto de tudo. E como não trabalhava, nunca estava 
atrasado e não tinha que correr seja para onde fosse. Vivia 
no meio de uma das mais antigas e valiosas florestas que 
se conseguiram salvar na barreira leste da cidade, junto ao 
miradouro do caracol, ameaçada por novas construções que 
não olham a meios para atingirem os fins desejados. Gozava 
de uma maravilhosa vista para o mar, uma brisa sem igual e 
uma vizinhança nobre e diversificada. Todos os dias passa 
por ali gente importante, de todas as raças, cores, origens, 
culturas e géneros. Desde executivos até serventes. Ocupava 
um terreno estratégico.

Acima de tudo, ele era privilegiado por não sofrer qual-
quer tipo de pressão. Não havia Polícia camarária carregando 
sobre o lugar para o tirar dali. Devia ser o único em todo o 
município que ocupava sozinho um quarteirão inteiro, não 

pela dimensão espacial, mas pela sua natureza político-admi-
nistrativa. Por isso, podia assumir-se simultaneamente como 
chefe de quarteirão e de 10 casas. Quando marcasse uma reu-
nião, convocava-a, orientava-a, discutia sozinho, tomava de-
cisões, preparava a acta, arquivava-a e ninguém reclamava.

Alguém seria capaz de se queixar de uma vida tão fol-
gada? Ademais, se calhar não pagava impostos, pelo menos 
não parecia fazê-lo. Será que tem NUIT? A sua casa não ti-
nha endereço nem número. Duvido que estivesse registada. 
Aliás, esta era a parte mais interessante do munícipe: a sua 
casa. Construiu-a de forma evolutiva, paulatinamente, a par-
tir do nada. Começou por uma esteira estendida no passeio. 
Passou ali noites de sonho que não consigo imaginar. Das 
poucas vezes que acidentalmente por ali passei fora de horas, 
à noite, dormia que nem um Santo, ao relento. Não deve ter 
sido muito cara a sua casa. Sentia inveja daquele munícipe.

A casa foi crescendo a ponto de quem por ali passasse 
não ter como ignorá-la. Interessante que muitos a olhavam 
com desdém. Acho que alguns fingiam nem reparar. Tam-
bém? Não era assunto seu. Era uma casa estranha, sem tecto, 
aliás cujo tecto era a folhagem frondosa duma árvore. Se ca-
lhar era por isso que não tinha portas nem janelas. Como as 
“paredes” eram baixas, menos de metro de altura, imagino 
que para entrar e sair se limitasse a saltar-lhes por cima. Sem-
pre que passava por ali, tentava descobrir os compartimen-
tos: onde estará a cozinha, a sala de estar, o quarto? Nunca 
consegui ver sanitários. Não sabia distinguir a parte frontal 
do tardoz. A maior parte das vezes que por ali passei, nem 
sempre, encontrei-o debruçado sobre uma ténue fogueira, 
sentado do lado de fora, no quintal, de costas para a rua. Sen-
tava sobre um banco improvisado coberto por uma peça de 
roupa escura que parecia uma velha camisola. Quase sempre 
envolto numa fumaça esbranquiçada, a cozinhar.

A primeira vez que o vi em circunstâncias diferentes fi-
quei intrigado. Era a primeira vez que o via de pé. Para dizer 
a verdade, não era exactamente a primeira vez. Já o vira antes 
quando ao passar defronte da casa decidi parar e cumprimen-

tá-lo. Ergueu-se subitamente sem se virar. Assomei a cabeça 
pela janela do carro e avisei-o que pretendia visitá-lo para 
uma entrevista. Não sei se me ouviu. Correspondeu com 
uma pose rígida como se fosse um militar, em silêncio e os 
braços firmemente encostados ao tronco como se estivesse a 
saudar um general. Em nenhum momento se virou para me 
encarar.

Desta vez não só estava de pé como estava a caminhar. 
Vinha descendo num passo resoluto a mesma via por onde 
caminham diariamente outros concidadãos em exercícios 
matinais e ao pôr-do-sol, na sua ânsia de melhor saúde. Vi-
nha das compras, pareceu-me. Trazia nas mãos dois sacos 
de plástico que pareciam conter produtos. E caminhava num 
passo apressado de regresso à casa. Passei por ele sem que 
sequer se virasse, descendo a encosta naquela via de senti-
do único. Ainda pensei em parar e aproveitar a ocasião para 
a tão almejada entrevista, mas pensando melhor achei que 
o momento não era apropriado. Certamente que vindo das
compras, a seguir se iria ocupar com a confecção da refeição.
Tinha que visitá-lo num momento mais relaxado.

Recordei-me então, que numa dessas ocasiões passa-
ra por ali no final duma sexta-feira. Nesse dia deixou-me 
extasiado: tocava guitarra, sentado estranhamente de frente 
para a rua, como se estivesse num enorme palco e as pedras 
soltas do asfalto esburacado fossem uma concorrida plateia. 
Tinha algo fumegante na ponta da boca que bem poderia 
ser um cigarro ou uma raiz qualquer colhida naquele manto 
de vegetação virgem, a que ele tivesse ateado fogo. Este 
munícipe só pode ter uma clara noção do tempo e dos dias 
da semana. Começava assim o seu fim-de-semana e entre-
tinha os que por ali passavam. Foi só nesse dia que reparei 
que usava cabelo trançado à moda Rasta. Não, não pode 
ser um louco. Se for, então também sou. Na verdade, foi 
naquele momento que decidi um dia entrevistá-lo para sa-
ber quem era e donde vinha. Sobretudo a que vinha. “Acho 
que o melhor dia para a entrevista será uma sexta-feira”, 
pensei na altura.

O munícipe: 10 anos depois (1)

Passageiros deixaram 
de colocar máscara

GEOPOLITICANDO
EDMUNDO MANHIÇA

emanyisa@gmail.com

O APETITE surge e torna-se mais aguçado no 
momento da refeição: a Polónia já não esconde 
as suas ambições de expansão territorial, de “co-
mer apetitosamente” uma parte da Ucrânia. Ou 
seja, começam batendo certo as predições de vá-
rios políticos e observadores internacionais, se-
gundo as quais o Estado ucraniano pode deixar 
de existir a qualquer momento. 

Isto é ditado pela incapacidade da elite polí-
tica ucraniana de garantir a integridade do país, 
pela prática de uma ideologia russófoba e neona-
zista (que levou à total discriminação da popula-
ção e falantes da língua russa) e defesa de agen-
das político-militares e geopolíticas alheias aos 
interesses de fortalecimento do próprio Estado.

O dado adquirido é que as “zonas libertadas” 
de Donetsk (de que fazem parte as repúblicas in-
dependentes de Lugansk e Donbass), reconhe-
cidas pela Rússia, e que constituem o principal 
palco da operação militar especial russa, jamais 
serão reconquistadas por Kiev.

As autoridades da região ucraniana de Zapo-
rozhye manifestam o desejo de que a mesma se 
junte à Rússia, como distrito federal e poderão 
socorrer-se de um referendo. A região de Kher-
son, também na Ucrânia, está na lista dos que 
querem se livrar de Kiev. Este é o principal efeito 
colateral da russofobia, é a consequência directa 
da tempestade semeada por Zelensky e outros.

O segundo efeito, relaciona-se com o que 
acima descrevi, como sendo o apetite que surge 
no momento da refeição. A situação político-mi-
litar na Ucrânia acabou despertando as antigas 
ambições polacas. A Polónia fortalece a sua pre-
sença nos territórios ocidentais da Ucrânia. 

Recentemente, o Secretário do Conselho de 
Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, obser-
vou que os parceiros ocidentais de Kiev têm pla-
nos especiais para terras ucranianas. A mesma 
Polónia está a tentar usar a situação actual, em 
prol dos seus próprios propósitos egoístas. Para 
demonstrar isso, basta a recente declaração do 
presidente polaco durante a sua visita à Ucrânia, 
segundo a qual a fronteira polaco-ucraniana dei-
xará de existir. 

Por muitos anos, Varsóvia vem se expandin-

do para a Ucrânia em vários níveis, uma tendên-
cia que, do ponto de vista de Moscovo, não en-
fraqueceu. Fontes afirmam que a expansão para 
a Ucrânia foi realizada, através de uma estreita 
cooperação, nas regiões ocidentais da Ucrânia, 
entre as autoridades locais e os representantes 
polacos, suscitando o renascimento da Grande 
Polónia.

Entretanto, o ex-presidente da Ucrânia, Vik-
tor Yanukovych, previu a destruição completa 
do Estado, por causa da política seguida por 
Kiev. Na sua opinião, o país pode ser forçado a 
se fundir com a Polônia, o que “será o resulta-
do da realização do sonho europeu, pelo qual o 
povo ucraniano supostamente foi ao seu último 
Maidan”.

Sabe-se que o presidente da Ucrânia, Vla-
dimir Zelensky, defende o estabelecimento de 
um status legal especial no país para os cidadãos 
da Polónia. Trata-se, segundo peritos, de uma 
equiparação dos direitos dos polacos aos dos 
ucranianos, com excepção do direito de voto. 
Acrescentam que o próprio presidente do país 
transfere direitos para os cidadãos de outro país 
no território de seu Estado, sem introduzi-los na 
cidadania da Ucrânia.

Enquanto isso, informações do campo de ba-
talha tornam-se todos os dias cada vez mais des-
confortáveis para os produtores de fake news. 
Zelensky afirma que “estamos perdendo de 60 
a 100 soldados mortos em acção por dia e cer-
ca de 500 feridos”. Mas sabe-se que, pelo me-
nos há dois dias, foram mortos como resultado 
de ataques aéreos russos, até 290 nacionalistas 
ucranianos.

Henry Kissinger, ex-secretário de Estado e 
ex-assessor de Segurança Nacional dos EUA, 
defendeu, no Fórum Económico Mundial em 
Davos, que a Ucrânia pode se tornar uma espé-
cie de elo entre a Rússia e a Europa se adquirir 
um status neutro. Kissinger também está certo 
de que o Ocidente deve parar de tentar derrotar 
a Rússia militarmente na Ucrânia. Verdades que 
contribuem para a manutenção do Estado ucra-
niano. Mas Zelensky não gostou e o apetite dos 
russófobos continua!

Ucrânia na rota 
das ambições da Polónia

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

OS representantes das associa-
ções de operadores madeirei-
ros, comunidades envolvidas 
na conservação de recursos 
naturais e dos serviços distri-
tais de actividades económicas 
ao nível da província do Niassa,  
consideram oportuna a revisão 
da lei de florestas em curso à es-
cala nacional.

Falando na auscultação 
pública havida recentemente 
em Lichinga, anteveem, com a 
aprovação deste instrumento, 
oportunidades para garantia e 
protecção das espécies, com a 
exploração racional do recurso 
florestal. 

No acto, promovido pelo 
Ministério da Terra e Ambiente 
através da Direcção Nacional 
de Florestas, os participantes 
consideram que o instrumento 
poderá alavancar a economia 
cuja robustez conta com os re-
sultados da exportação de pro-
dutos madeireiros.

Esperança Sebastião da Sil-
va, presidente da Associação 
Moçambicana dos Operadores 
Florestais, felicita o Governo 
pela iniciativa de revisão da 
actual lei pois, segundo ela, a 
cubicagem e selagem do con-
tentor com madeira vai passar 
a ser efectuada no estaleiro do 
operador. 

Adianta que os fiscais flo-
restais posicionados nos pos-
tos  de controlo rodoviário não 
terão muitas oportunidades 
para fazer cobranças ilícitas aos 
operadores do sector madei-
reiro, quando transitam pelos 
mesmos.

REPRESENTANTES de vários países 
africanos assinaram terça-feira um 
calendário para melhorar os cuida-
dos cirúrgicos até 2030, na África 
Subsahariana, onde se estima que 
93% da população não tenha acesso 
a cirurgias seguras.

O roteiro, que dá expressão à 
“Declaração de Dacar” foi assina-
do a bordo de um navio-hospital da 
organização “Global Mercy”, pelos 
representantes de Camarões, Como-
res, República do Congo, Gâmbia, 
Guiné-Bissau e Senegal.

Em causa está um acordo con-
cluído no final de um simpósio in-

ternacional realizado no Senegal 
entre 4 e 6 de Maio último, em que 
especialistas e ministros da Saúde de 
29 nações africanas, de entre os 55 
Estados-membros da União Africa-
na (UA), se comprometeram a levar 
a cabo vários esforços no sentido de 
avançarem no acesso das respectivas 
populações aos cuidados cirúrgicos, 
obstétricos e anestésicos.

O Presidente do Senegal e em 
exercício da UA, Macky Sall, com-
prometeu-se, perante os seus ho-
mólogos presentes a bordo do navio-
-hospital, a “levar a Declaração de
Dacar à cimeira dos chefes de Estado

e de governo africanos” da organiza-
ção. 

O novo navio-hospitalar da 
“Global Merc” tem espaço para 200 
pacientes, seis salas de operações, 
um laboratório, clínicas de ambu-
latório geral, uma clínica dentária e  
clínica oftalmológica.

O convés do hospital cobre uma 
área total de 7000 metros quadra-
dos e contém instalações de forma-
ção. Em pleno serviço, o navio terá 
capacidade para acomodar até 950 
pessoas quando atracado, incluindo 
membros da tripulação e voluntários 
de todo o mundo. - (Lusa)

Jornalistas desafiados a contribuir
no combate ao consumo do tabaco

O seminário juntou jornalistas da rádio, televisão e jornal

J
ORNALISTAS são desa-
fiados a contribuir no 
combate ao consumo 
do tabaco através da 
produção e divulgação 

de matérias relacionadas 
aos impactos sociais, eco-
nómicos e ambientais do 
cigarro. 

O repto foi feito terça-
-feira num seminário com
o tema “ O Papel do Jor-
nalista no Combate ao Ta-
baco”, evento organizado
pelo Ministério da Saúde
(MISAU) e a Organização
Mundial da Saúde (OMS),
em Moçambique.

O encontro enquadra-
-se nas celebrações do Dia
Mundial da Luta Contra o
Tabaco, comemorado ter-
ça-feira, 31 de Maio, sob o
lema “Proteja o ambiente;
o Dia Mundial sem Taba-

co-2022 dar-lhe-á mais 
um motivo para deixar de 
fumar”. 

A escolha do lema para 
este ano, surge da neces-
sidade de realçar os danos 
ambientais de todo o ciclo 
do tabaco, desde o cultivo, 
produção, distribuição até 
aos resíduos tóxicos gera-
dos.

Segundo Glória Chon-
guiça, da OMS, a indústria 
tabaqueira está a empreen-
der esforços para provar 
que está a colaborar na pro-
tecção do ambiente, atra-
vés do conceito “greenwa-
shing”, promovendo a boa 
reputação dos seus produ-
tos e comercializando-os 
como amigos do ambiente.

“Há mais de vinte anos o 
Oxford English Dictionary 
acrescentou o conceito de 

‘greenwashing’, definido 
como: desinformação dis-
seminada por uma organi-
zação para apresentar uma 
imagem ambientalmente 
responsável”, explicou.

Face ao cenário, os pro-
fissionais de comunicação 
social são chamados a con-
tribuir na divulgação dos 
malefícios do tabaco, so-
bretudo para o ambiente, 
tais como o uso de enor-
mes quantidades de água, 
a desflorestação e a conta-
minação em grande escala 
dos sistemas de ar e água, 
afirmou. 

“O cultivo do tabaco 
expõe agricultores a vários 
riscos para a saúde, in-
cluindo a ‘doença do taba-
co verde’, causada pela ni-
cotina absorvida pela pele 
durante o manuseamento 

de folhas de tabaco molha-
das, bem como a exposição 
a pesticidas e à poeira”, su-
blinhou. 

Raquel Mahoque, tam-
bém da OMS, considera 
preocupante o consumo 
do tabaco no país, porque 
apesar de se ter assinado e 
ractificado a Convenção-
-Quadro para a Luta Anti-
tabágica, as medidas para
reduzir a disponibilidade,
produção, comercialização
e consumo não são imple-
mentadas.

“Se Moçambique im-
plementasse todas medidas 
previstas na Convenção, 
poderia ser considerado li-
vre do tabaco. Mas não é o 
caso, são necessários mui-
tos esforços para redução 
da venda e consumo”, su-
blinhou.  

Nova lei de florestas vai 
trazer múltiplas vantagens

Imede Falume, director nacional de Florestas

Rui André Namaire, repre-
sentante dos comités de gestão 
de recursos naturais do distrito 
de Nipepe, destaca a pertinên-
cia da revisão  da lei de flores-
tas em vigor porque, na sua 
óptica, poderá reforçar o poder 
das comunidades envolvidas 
na fiscalização do potencial de 
florestas existentes na região, 
incluindo ganhos monetários 
e infra-estruturas proveniente 
da exploração sustentável,  por 
parte dos operadores licencia-
dos.

O entrevistado disse que 
constitui inquietação, dos re-
presentantes das comunidades 
no encontro de auscultação 
pública do anteprojecto da lei 
de florestas, a forma do calculo 
dos 20% que o Governo aloca 
anualmente às partes envol-
vidas na conservação dos re-
cursos naturais em particular 
faunísticos.

A proposta da nova lei de 
florestas introduz um elemen-
to que satisfaz ao director dis-
trital de Actividades Económi-
cas de Mecanhelas, Armando 
Maulana. Ele aponta a opor-
tunidade de o sector fiscali-
zar o processo de exploração 
de produtos florestais desde a 
emissão da respectiva licença, 
abate, processamento primá-
rio e transporte para fora do 
distrito.

O director nacional de Flo-
restas no Ministério da Terra 
e Ambiente, Imede Falume, 
destacou a auscultação do 
anteprojecto da lei de flores-
tas pelo facto de incluir todos 
segmentos nomeadamente 
o sector privado, instituições
académicas e de investigação,
sociedade civil ligada à conser-
vação e maneio sustentável  dos 
recursos florestais entre outros.

Fez menção às perdas que 
o Estado sofre a favor de alguns
fiscais florestais, que mes-
mo perante a apresentação da
documentação exigida para
exploração e transporte de ma-
deira, emitida por entidades
legais, insistem em exigir valo-
res monetários como condição
para a mercadoria seguir ao
destino.

Manifestou preocupação 
em relação à intenção do Go-
verno de banir a emissão de 
licenças simples para explora-
ção de recursos florestais, sob 
alegação de que se a medida 
constar da futura lei vai excluir 
a classe dos pequenos operado-
res madeireiros, com impactos 
sociais graves.

O vice-presidente  da Fe-
deração Moçambicana de Op-
eradores de Madeira da Zona 
Centro, António da Silva, disse 

que a sua agremiação está ali-
nhada com o Governo na in-
tenção de rever a actual lei de 
florestas, que prevê medidas de 
protecção dos recursos natu-
rais, em particular madeireiros, 
e  visão sobre a sua valorização 
em prol do reforço da econo-
mia.

A lei de florestas em vigor 
não sugere alteração quanto ao 
regulamento que estipula o pe-
ríodo de defeso, de 1 de Janeiro 
a 31 de Março.

Neste contexto, 1 de Abril é 
a data para início de operações 
de abate de recursos florestais 
para exploração de madeira. 
Da Silva lamenta a emissão 
tardia de licenças, facto que 
impede o desenvolvimento de 
actividades dos operadores, 
parte dos quais só têm na ex-
ploração de madeira a única 
fonte de sustento.

Países africanos querem 
melhorar cuidados cirúrgicos

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

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



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS
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PUBLICIDADE

2 de Junho de 2022

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Quem se atribui desafios não tem tempo para 
pensar nos fracassos e na morte”.

- Jean-Claude Van Damme, actor belga radica-
do nos Estados Unidos da América

LUA NOVA - será a 7 de Junho, às 16.48 horas

00:20- FLASH CULTURAL

01:30- SOLIDARIEDADE 
MOÇAMBIQUE

02:10- IZI JAZZ(REPETIÇÃO)

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOLVI-
MENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

08:15- INSS

12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPI-
COS DO JORNAL DA 
TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEO-
ROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- QUESTÃO DE FUNDO

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- RÁDIO NOVELA “OURO 
NEGRO”

16:10- SEGURANÇA RODO-
VIARIA

16:30- MINEDRAMA MALARIA

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

17:15- COMPASSO

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLOG-
ICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- ECONOMIA E DESEN-
VOLVIMENTO

21:10- ÚLTIMO TEMPO

22:10- GENTE DA NOSSA TERRA

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 05.18 horas e às 
17.42, com 3.10 e 3.0 metros, respecti-
vamente 

BAIXA-MAR - Às 11.36 horas e às 
23.50, com 0.90 e 1.0 metros respecti-
vamente

INHAMBANE

24/19

VILANKULO

26/15

TETE

30/20

QUELIMANE

27/13

NAMPULA

24/16

PEMBA

28/19
LICHINGA

23/08

BEIRA

26/20

XAI-XAI

27/17

CHIMOIO

19/10

MAPUTO

27/13

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40-Hino Nacional 

05:45-Ginástica:  Txuna a 
Saúde Com Elves - 
“Rope Skipping”  

06:00-Bom Dia Moçambique 
Directo

08:00-Conversas em Casa 
Desenhos Animados: 
CHAVES - “A Casa da 
Bruxa”-Rep

08:30-Baía do 
Indico:Repetição

09:00-Notícias
09:05-Antena do Soldado-

Repetição
09:30-A Hora do CTP - 

Maputo Província: 
“Conversas Daqui”-
Directo - Matola

10:00-Notícias
10:05-Tudo às 10-Directo – 1ª 

Parte
11:00-Notícias
11:05-Tudo às 10-Directo – 2ª 

Parte
12:00-Notícias
12:05-Telenovela: “Se Nos 

Deixarem”-Repetição 
Capítulo 52

13:00-Jornal da Tarde-Directo
14:00-Nós Mulheres-Gravado
15:00-Notícias
15:05-Juntos à Tarde-Directo
16:00-Notícias

16:05-Conexão Nampula-
Directo /Nampula

17:00-Jornal em Línguas 
Moçambicanas-Directo

17:45-Ginástica: Txuna a 
Saúde Com Elves - 
“Rope Skipping”  

18:00-Primeira Página-Directo
19:00-Jornal de Desporto-

Directo
19:50-PUB
20:00-Telejornal-Directo 
21:00-Quinta à Noite-Directo 
22:00-Telenovela: “Se Nos 

Deixarem”-Capítulo 
53/82

23:00-Nós Mulheres-
Repetição

00:00-Tudo às 10-Repetição
02:00-Primeira Página-

Repetição
03:00-Conexão Nampula-

Repetição
04:00-Moçambique Digital-

Repetição
04:30-Casa do Povo-Repetição
04:50-Quinta à Noite-

Repetição
05:40-Hino Nacional

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Na Execução Ordinária nº 118/2014-I, em que o exequente BAN-
CO MERCANTIL E DE INVESTIMENTOS, (BMI), move contra a ex-
ecutada WORLD CONSTRUCTION, LIMITADA, foi ordenada a ven-
da por meio de propostas em carta fechada, em segunda praça, por 
metade do valor, do seguinte imóvel:

Verba Única

Fracção autónoma, designada pela letra 162 do prédio em regime 
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 hi-
poteca 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 pagamento da 
dívida e custas judiciais.

No dia 7 de Junho de 2022, pelas 9.00 horas, na Sala de Audiên-
cias desta Secção, proceder-se-á à abertura das propostas até esse 
momento apresentadas, cujo acto os proponentes podem 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

47604945

 CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos da legislação aplicável e em conformidade com o 
disposto no artigo décimo dos Estatutos da Maguêzi, SA, convoco os 
Senhores Accionistas a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária 
da Sociedade, no dia 2 de Julho de 2022, pelas 9.00 horas na Sede 
da empresa, sita no Bairro da Liberdade, Rua 13.338, com a seguinte 
ordem de trabalho:

1. Abertura da Reunião;

2. Apresentação, análise e aprovação do relatório de actividades e
contas de 2021;

 Apreciação do parecer do Conselho Fiscal.

3. Discussão e aprovação do Plano de Actividades e Orçamento
para 2022;

4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

5. Discussão e deliberação sobre a proposta de aplicação de
resultados;

6. Diversos.

O Presidente da Mesa da Assembleia

(Ilegível) 

A BIBLIOTECA Municipal 
de KaMpfumo, inaugurada 
ontem em Maputo, con-
tribuirá para a elevação do 
índice de literacia na ca-
pital do país, sobretudo 
em jovens e adolescentes, 
disse o presidente do mu-
nicípio de Maputo, Eneas 
Comiche, na  cerimónia de 
abertura do espaço de lei-
tura. 

A biblioteca possui um 
acervo de aproximadamen-
te 1500 títulos, constituído 
por livros de diversas áreas 
de conhecimento e jor-
nais. Dispõe ainda duma 
mini-galeria com vários 
objectos como esculturas, 
medalhas, insígnias, foto-
grafias, emblemas, brasões, 
bandeirolas e outras lem-
branças oferecidas a Mapu-

to por entidades nacionais 
e estrangeiras que visitam a 
cidade.

Na galeria há outros ob-
jectos trazidos pelos edis  
das viagens realizadas em 
missão de serviço, devida-
mente catalogadas e condi-
cionadas. 

A biblioteca também 
proporciona serviços de 
atendimento público, sala 
de leitura e consulta, espa-
ço de narração de histórias, 
oficinas, clubes de leitura e 
lançamento de livros. 

De acordo com Eneas 
Comiche, o projecto ma-
terializou-se, em parte, 
através da Rede de Biblio-
tecas Municipais que, com 
a inauguração deste espaço, 
ascende a dez.

Na ocasião, Comiche re-

cordou que a biblioteca foi 
instalada num espaço que 
antes “continha muita po-
luição, sujidade, conten-
tores de lixo abarrotados 
e abrigava moradores de 
rua”. 

Referiu ser vontade da 
edilidade que os munícipes 
tenham acesso aos livros, 
como meios de estudo, sa-
tisfação de curiosidade e 
instrumentos de lazer e co-
nhecimento da cultura ge-
ral.

“Permitirá que os muní-
cipes não tenham de per-
correr distâncias longas 
para usufruírem do prazer 
de ler uma obra, dentre a 
diversidade bibliográfica 
que estará à disposição dos 
utentes”, disse.

Acrescentou que a cria-

O ACTOR Milton Gonçalves, uma das maiores figuras da 
história da televisão brasileira, perdeu a vida, aos 88 anos, 
na segunda-feira, por conta de complicações de saúde, 
que resultam dum Acidente Vascular Cerebral (AVC) so-
frido em 2020.

Nascido a 9 de Dezembro de 1933, em Monte Santo, 
Milton Gonçalves era filho de camponeses e mudou-se 
para São Paulo na infância, quando trabalhou como sa-
pateiro e alfaiate.

Após fazer teatro infantil e amador, estreou profissio-
nalmente em 1957, com o espectáculo “Ratos e Homens”, 
de John Steinbeck. Um ano depois migrou para o Teatro 
Nacional de Comédia e, mais tarde, começou a trabalhar 
para a TV Globo. 

Participou em mais de 60 filmes, 40 novelas na Globo 
e diversas mini-séries e peças teatrais.

Ensaístas analisam 
literatura moçambicana

O
NZE críticos lite-
rários moçambi-
canos juntaram-se 
para escrever um 
conjunto de en-

saios que culminaram com 
a composição do livro “Li-
teratura Moçambicana: 
Trajectórias de Leitura”, 
cujo lançamento está mar-
cado para as 17.00 horas de 
hoje, no “Camões”.

A obra, chancelada pela 
Alcance Editores e organi-
zada por Almiro Lobo e Te-
resa Manjate, reúne textos 
sobre literatura moçambi-
cana de autores e obras na-
cionais.

É composta por artigos 
de Albino Macuácua, Au-
rélio Cuna, Elídio Nhamo-
na, Gilberto Matusse, José 
Camilo Manusse, Lucílio 
Manjate, Lurdes Rodrigues 
e Osvaldo das Neves, to-
dos docentes de literatura 
na Faculdade de Letras e 
Ciências Sociais da Univer-
sidade Eduardo Mondlane 
(FLCS-UEM).

Aparecem “na simples 
condição de leitores con-
vidados pelos escritores 

(prefácios, textos de apre-
sentação em cerimónias 
de lançamentos) ou im-
pelidos por circunstâncias 
decorrentes do seu quo-
tidiano de trabalho (co-
municações apresentadas 
em colóquios, seminários, 
conferências, congressos, 
trabalhos de culminação 
de cursos, reflexões, entre 
outros), daí a natureza di-
versa dos textos”, explica a 
Alcance. 

Segundo a editora, os 
textos foram reunidos 
com a intenção de juntar 
e partilhar  olhares “que 
se projectam, esboços de 
reflexões e caminhos que 
cada um procurou trilhar 
na relação que estabeleceu 
com uma obra particular, 
com um determinado au-
tor ou com um tema con-
creto”. 

Referiu ainda que o livro 
não se pretende doutriná-
rio, nem paradigmático. 
“São ‘Trajectórias’ no sen-
tido imediato da palavra, 
percursos que a agenda do 
leitor engendrou em cada 
momento”, continuou.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE KAMPFUMU

Espaço elevará índices de literacia dos munícipes
ção das bibliotecas munici-
pais visa estimular o hábito 
de leitura e escrita, bem 
como elevar a literacia nos 
mais jovens.

“As crianças, a par dos 
adolescentes e jovens, 

constituem grupos sociais 
que sociedades concedem 
a maior atenção no que diz 
respeito ao seu desenvolvi-
mento humano”, comen-
tou. 

Neste sentido, conside-

rou que a orientação edu-
cacional formal e informal 
dedicada a estes grupos 
deve ser feita no sentido de 
alcançar o desenvolvimen-
to pleno como cidadãos e 
como estudantes.

Morreu estrela 
da televisão 
brasileira Milton 
Gonçalves

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ESTER WILSON 
DA CONCEIÇÃO BISPO

FALECEU

A Direcção da Icema, Lda e trabalhadores em geral comunicam 
com profunda mágoa e consternação o desaparecimento físico 
da Srª ESTER WILSON DA CONCEIÇÃO BISPO, mãe do seu 
Administrador Sr. João Carlos da Conceição, ocorrido no dia 31/5/2022, vítima 
de doença, cujas exéquias se realizam amanhã, dia 3/6/2022, pelas 10.00 horas, 
no Cemitério de Lhanguene, antecedidas de velório, na capela do HCM, às 9.00 
horas. Em nome dos trabalhadores manifestam à família enlutada sentidas con-
dolências. Que a sua alma descanse em paz.      4861

RAÚL BENJAMIM UATE
FALECEU

A Direcção, membros e todos colaboradores da 
CNDH cumprem o doloroso dever de comunicar 
com o mais profundo pesar e consternação o fa-
lecimento de RAÚL BENJAMIM UATE, funcionário 
da CNDH, ocorrido na madrugada do dia 31/5/2022, cujo funeral 
se realiza em data a anunciar oportunamente. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências.

4850

ALBERTO DOS SANTOS 
BRUNO TAMELE

FALECEU

O Comandante Nacional, Comandante Nacional Adjunto, membros 
do Conselho do Comando Nacional e funcionários do Comando Na-
cional do SENSAP comunicam com profundo pesar o falecimento do 
Sr. ALBERTO DOS SANTOS BRUNO TAMELE, Técnico efectivo do Comando Provincial 
do Serviço de Salvação Pública de Maputo, ocorrido no dia 30/5/2022, no HCM, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza em data a anunciar. À família enlutada, o Serviço Nacional 
de Salvação Pública apresenta as mais sentidas condolências.      4816

ESTER WILSON 
DA CONCEIÇÃO 

BISPO
FALECEU

João Carlos da Conceição 
e seus irmãos Joaquina, Luísa, Eugénio e 
Domingas, filhos, netos, bisnetos, trineta, 
sobrinhos, noras e genros comunicam com 
profunda consternação o falecimento por 
causas naturais da sua mãe, avó, bisavó, 
trineta, tia e sogra ESTER WILSON DA CON-
CEIÇÃO BISPO, ocorrido no dia 31/5/2022, 
pelas 12.15 horas, na Clinicare, em Maputo, 
cujo funeral se realiza amanhã, sexta-feira, 
dia 3/6/2022, pelas 11.00 horas, no Cemité-
rio de Lhanguene, antecedido de velório, 
pelas 10.00 horas, na capela do HCM. Paz 
à sua alma.

4862

AUGUSTO 
SEGREIRO 

CABRAL

(10 anos)

Pai, recordamos hoje, com muito amor o dia da 
tua partida, volvidos 10 anos. Pela tua alma, que 
sempre nos guia, rezaremos hoje, dia 2/6/2022, 
missa na Paróquia São João Evangelista da Ma-
lhangalene, pelas 18.00 horas e no sábado, dia 
4/6/2022, deposição de flores em tua memória 
no Cemitério de Lhanguene, pelas 9.00 horas. 
Eterna saudade de filhas, genros, netos, irmãs, 
sobrinhos, compadres e amigos. Que Deus te 
guarde sempre. Paz à tua alma.

4845

MIGUEL PORTUGAL 
MULAPHA

FALECEU

A Direcção Executiva dos Serviços Sociais da Polícia 
da República de Moçambique, Colectivo de Direcção 
e funcionários dos SSPRM em geral comunicam com 
profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr. 
MIGUEL PORTUGAL MULAPHA, pai da Srª Florence Miguel Mulapha Mucavele, 
ocorrido na madrugada de 28/5/2022, na sua residência, vítima de doença, cujas 
exéquias se realizam hoje, dia 2/6/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Micha-
futene, antecedidas de velório, pelas 8.00 horas, na Igreja Santa Ana da Munhuana. 
À família enlutada endereçam as mais sentidas condolências!

4957

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.

PUBLICIDADE

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

LEMBRETE

Faça a  sua subcrição do jornal

e disponha da actualidade sem sair do escritório

Já renovou a sua 

Subscrição dos 

jornais?

Termos e condições aplicavéis

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

LEMBRETE

Já renovou a 
sua Subscrição 

dos jornais?

Baixe o aplicativo Notícias digital na Playstore ou Appstore e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

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

Faça a sua  subscrição e receba o seu 

Jornal em casa!

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



PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA 

PROVÍNCIA DE INHAMBANE

1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
A Primeira Secção Cível do Tribunal 
Judicial da Província de Inhambane, 
na sequência dos Autos de Acção de 
Efectivação de Responsabilidade 
Civil, número trinta e oito, barra dois 
mil e vinte e um, que a autora BEIRA 
EQUIPAMENTOS, LDA, com sede 
na Rua Correia de Brito, nº 1697, 
R/C, cidade da Beira, representada 
pelo senhor Erasmo Avice, move 
contra os réus TRANSPORTES 
NAGI INVESTIMENTOS, LDA, 
EMOSE-EMPRESA MOÇAMBICANA 
DE SEGUROS, SA e FELIZ MANUEL 
JOÃO.
Faz saber que, correm éditos de 
trinta dias, citando o co-réu Feliz 
Manuel João, com último domicílio 
conhecido no Bairro de Infulene 
D, quarteirão nº 6, casa nº 46, 
cidade de Maputo, telemóvel nº 84-
4470170, actualmente em parte 
incerta, para, no prazo de dez dias, 
que começa a correr findo o dos 
éditos, contados da segunda e última 
publicação deste anúncio, contestar 
a acção acima indicada, conforme os 
fundamentos constantes da petição 
inicial, cujo duplicado se encontra à 
disposição no Cartório desta Secção, 
onde poderá solicitá-lo em qualquer 
dia útil, dentro das horas normais 
de expediente, com a advertência de 
que a falta de contestação importa 
a condenação no pedido formulado 
pela autora, nos termos do disposto 
no artigo 783 do Código do Processo 
Civil, conjugados com o nº 1, do 
artigo 156 do Código de Estrada.

Inhambane, aos 17 de Maio de 2022

O Juiz de Direito
Dr. Olímpio Mário Mujovo

O Ajudante de Escrivão
Fernando Artiel Taiela
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PRECISA-SE

HOTÉIS, prédios, condomínios, lod-
ges, vivendas, apartamentos, fábricas, 
armazéns, projectos e ou outros tipos 
de imóveis comerciais ou habitacionais, 
precisa-se para comprar, vender ou 
arrendar. Contacto: 84-5171252, 82-
8945040, Agência Imobiliária O. Mz, 
Facebook: Organizersmz ou pelo email: 
comercial @organizersmz.com

4870

FLAT tipo 2 ou 3, nos bairros da Som-
merschield, Polana, Coop, Central, 
Malhangalene e Alto Maé, precisa-se 
com muita urgência para comprar, pa-
gamento cash de 3 000 000,00MT a 45 
000 000,00MT. NB: Se for mais, pode-
-se negociar. Contacto: 84-6018957 ou
87-6018959.

4963

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

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

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

ARMAZÉNS: no Benfica, Av. de Mo-
çambique, de 1 260m², com 2 gabi-
netes, showroom e dependências, 
vende-se por 900 000USD; na Matola 
EN4, Shoprite, 10 051m², com gabine-
tes e parque por 2 590 000USD; na Av. 
das Indústrias, novo e por estrear, de 3 
888m², com 4 gabinetes, copa, parque 
e jardim por 900 000USD; na Matola 
Santos, de 450m², com estacionamento 
por 15 500 000,00MT. Contacto: 84-
5171252 ou 82-8945040.

4870

FLAT tipo 2, num 10º andar, com ele-
vador e parqueamento, vende-se por 2 
600 000,00MT, no Alto Maé; tipo 3, num 
6º andar, elevador, com 3wc, suite, no 
B. Central por 9 000 000,00MT; tipo 3,
num 2º andar, com suite e garagem, na 
Sommerschield por 13 000 000,00MT;
tipo 3, espaçosa, com suite + 2wc e
escritório, na Polana por 14 000 000,00. 
Contacto: 84-5686242.

4937

FLAT tipo 3, com suite, 2wc, cozinha 
americana e garagem, num prédio pe-
queno, no B. Polana, próximo do Polana 
Shopping; flat tipo 3, com wc, cozinha 
americana, quartos com guarda-fatos 
e dependência tipo 2, num 1º andar, 
no B. Central, vende-se. Contacto: 84-
6018957 ou 87-6018959.

4963

VENDE-SE VENDE-SE

ARENDA-SE

78

LUXUOSA flat, tipo 3, num 2º andar, 
com parqueamento, no Alto Maé (Pra-
ceta Versalhes), arrenda-se por 35 
000,00MT; tipo 4, num 4º andar, com 
2wc, no Alto Maé, em frente do INSS 
por 28 000,00MT; tipo 3, num 1º andar, 
na baixa da cidade por 26 000,00MT; 
geminada tipo 3, num 1º andar, com 
suite, dependência e parqueamento, no 
B. Central por 80 000,00MT. Contacto:
84-7234033 ou 82-4433330.

4943

FLAT tipo 3, num 2º andar, no B. Central, 
arrenda-se por 35 000,00; flat tipo 2, 
num 1º andar, na Av. Mao Tsé-Tung por 
35 000,00; flat tipo 2, num 2º andar, no 
B. Central por 30 000,00; flat tipo 2, num 
6º andar, no Alto Maé por 24 000,00; flat 
tipo 1, num 1º andar, no Alto Maé por
15 000,00. Contacto: 84-3966886 ou
82-5754440.

495

ESPAÇO de 160m², num 3º andar intei-
ro, prédio só para escritórios, na baixa 
da cidade, no fim da Av. Karl Marx, com 4 
salas climatizadas, copa, wc, gradeado, 
água 24 horas e sistema de credelec 
(energia), pronta a servir, arrenda-se. 
Contacto: 84-6751327.

4670

4777

224

4958

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
O Fundo Nacional  de Investigação convida empresas interessadas e  qual i f icadas 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 l impeza 

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,  tel l :  (+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  val idade 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

INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDOS DE DEFESA
“Tenente General Armando Emílio Guebuza”

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea d) do número 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 Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo mencionados:

N/O Modalidade Concorrente Objecto de Concurso
Valor de adjudicação com 

IVA 

1
Ajuste Directo N.º 13/UGEA/ISEDEF/2022

(Aquisição de equipamento Informático)
SHAKA ELECTRÓNICA, 

LDA
Aquisição de equipamento Informático 6.660.530,00MT

2
Ajuste Directo N.º 14/UGEA/ISEDEF/2022

 (Aquisição de mobiliário de escritório, 
electrodomésticos e utensílios da cozinha)

NOVO LAR, LDA Lote I - Aquisição de mobiliário de escritório 5.946.295,38MT

BAZAR CENTRAL, LDA Lote II - Aquisição de electrodomésticos e utensílios da 
cozinha

960.626,00MT

Maputo, a 1 de Junho de 2022

O Comandante do ISEDEF

Samuel Luluva

(Major-General) 

MUNICÍPIO DE INHAMBANE
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE INHAMBANE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 

Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos concursos abaixo indicados.

N° do 
Concurso

Objecto do Concurso Nome do Concorrente
Valor da 

Adjudicação 
incluindo IVA

90I000151/
CP/0016/2022

Construção da Estrada que sai da ENº 5 até ao Cemitério 
de Malembuane numa extensão de 300 Metros (2ª Fase)

WANG YE, LDA 3.746.183,02MT

90I000151/
CP/0017/2022

Construção da Estrada que sai do Cemitério Muçulmano 
até à Mesquita do Aeroporto, numa extensão de 300 

Metros
WANG YE, LDA 6.202.498,11MT

90I000151/
CP/0018/2022

Melhoramento com recurso a Solos Vermelhos na 
Estrada de Nhamua numa extensão de 1800 Metros

YUNA CONSTRUÇÕES 2.894.653,80MT

90I000151/
CP/0019/2022

Construção do muro no Cemitério de Malembuane – 
Lado Muçulmano (1ª Fase)

LAYANE SERVIÇOS, LDA 1.952.788,50MT

Conselho Municipal da Cidade de Inhambane, Rua da Liberdade, Caixa Postal – 06, Telefone: (+258) 293-20551; Fax: (+258) 293-20591

O Presidente
(Ilegível)

VIVENDA tipo 3, com wc, cozinha mo-
derna, dependência, garagem e quintal 
grande, bem localizada, na Av. Vladimir 
Lenine, próximo da Ibavet, ideal para 
habitação ou escritórios, vende-se por 
15 500 000,00MT, negociáveis; flat tipo 
3, espaçosa, na Malhangalene, num 
prédio pequeno por 7 200 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 84-6018957 ou 
87-6018959.

4963

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE 

BOANE
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS 

E NOTARIADO DE BOANE
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 
DE FÁTIMA JOÃO BOENE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de onze de Março de dois mil 
e dois, exarada de folhas vinte 
e sete a folhas vinte e oito, do 
livro de notas para escrituras 
diversas número trinta-A, da 
Conservatória dos Registos 
e Notariado, a cargo de 
HORTÊNCIA DEOLINDA LASSE 
UAQUENE, Conservadora e 
Notária Superior, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de 
FÁTIMA JOÃO BOENE, no 
estado que era de solteira, 
falecida no Hospital Central 
de Maputo, no dia dezanove 
de Março de dois mil e vinte e 
um, filha de João Júlio Boene e 
de Machambane Macamo, com 
a última residência que foi em 
Boane.
Foram declaradas únicas e 
universais herdeiras: JUNEIMA 
DE FÁTIMA ESTEVÃO e 
JENNIFFER DA VALENTINA 
ESTEVÃO, filhas menores, 
naturais de Boane e Maputo, 
respectivamente e residentes 
em Boane.
Que a falecida não deixou 
testamento nem qualquer 
outra disposição de última 
vontade.
Que não há outras pessoas que 
segundo a lei lhes prefiram ou 
com elas possam concorrer à 
sucessão da herança.
Que da herança fazem parte 
bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Boane, aos 30 de Maio de dois 
mil e vinte e dois

A Notária
Hortência Deolinda Lasse 

Uaquene
4936

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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MUNICÍPIO DE MAXIXE
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MAXIXE

UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DO CONCURSO N.º 90I000241/CP/0002/2022

De acordo com o artigo 33, nº 3, alínea d) do Regulamento de Contratação de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 

e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do 

concurso acima foi adjudicado à:

Lote Concorrente Vencedor Valor com IVA
Prazo de 
Execução

Lote I: Contratação de empreitada para pavimentação em blocos de pavê da estrada CRZ N1-R482, Bloco 1

1
IMHOTEP CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LIMITADA
5.041.707,60MT 3 Meses

Lote II: Contratação de empreitada para pavimentação em bloco de pavé na Estrada Cruz N1 Guamo- Rua 482, 
Bloco 2

2 SGI CONSTRUÇÕES, LIMITADA 5.375.201,28MT 3 Meses

Lote III: Contratação de Empreitada para Manutenção de Rotina das Vias Revestidas na Cidade

3 LERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, LIMITADA 3.295.652,02MT 3 Meses

Maxixe, aos 2 de Junho de 2022

O Presidente do Município

Fernando Bambo
(DN1) 234

PUBLICIDADE

O LIVERPOOL recebeu mais de cinco mil 
relatos de adeptos sobre os incidentes 
ocorridos na final da Liga dos Campeões 
Europeus, segundo anunciou ontem o 
director-executivo do clube, Billy Hogan, 
que se manifestou “horrorizado” com al-
guns testemunhos que recebeu.

“É inacreditável. Na terça-feira, cerca 
do meio-dia, apenas 24 horas após o lan-
çamento do formulário destinado à reco-
lha de testemunhos dos adeptos, mais de 
cinco mil foram preenchidos e enviados, 
o que é verdadeiramente surpreendente”,
disse Hogan em declarações publicadas nas
plataformas do clube, citadas pelo Maisfu-
tebol.

O director-executivo ficou “horroriza-
do com a forma como alguns homens, mu-
lheres e crianças foram tratadas, indiscri-
minadamente, no sábado”, antes da final 
que o Real Madrid acabou por vencer com 
um golo solitário de Vinícius Junior.

Hogan revelou que se mantém em con-
tacto com a UEFA, mas que “ainda não 
existe muita informação neste momento”, 

reafirmando a vontade do clube em apurar 
tudo o que aconteceu em Paris, não apenas 
antes do jogo e que levou ao adiamento do 
início em mais de meia hora, mas também 
depois.

“Todos vimos as imagens de vídeo, 
as fotografias, e já li numerosos relatos de 
experiências horríveis à saída do estádio, 
crimes a serem cometidos, como roubos. 
Ninguém deveria ter de passar por aqui-
lo que passaram os nossos adeptos antes e 
depois do jogo”, observou.

O dirigente do clube inglês defendeu 
que todos esses incidentes devem ser in-
vestigados, no inquérito independente às 
falhas de segurança na final da Champions, 
cuja abertura foi anunciada pela UEFA na 
segunda-feira e que será liderado por Tiago 
Brandão Rodrigues, ex-ministro da Educa-
ção de Portugal.

A UEFA promete a “avaliação das to-
madas de decisão, as responsabilidades 
e os comportamentos de todas as partes 
envolvidas na final” e, para credibilizar o 
inquérito, chamou o deputado do Partido 

Socialista (PS) e ex-ministro da Educação 
- com a tutela da Juventude e do Despor-
to - dos primeiros governos liderados por
António Costa.

No sábado à noite a impossibilidade de 
encaminhar em tempo útil os espectado-
res munidos de bilhete levou ao atraso no 
início do jogo em 36 minutos, provocando 
situações caóticas no acesso ao recinto de 
Saint-Denis, nos arredores de Paris.

Empurrões, tentativas de entrada sem 
bilhete, adeptos tratados com brutalidade 
pelas forças de segurança, ou vítimas de 
roubo, foram testemunhados por quem se 
deslocou para o jogo. Alguns adeptos não 
conseguiram mesmo entrar, apesar de, 
alegadamente, terem bilhetes válidos.

Tanto o Governo francês como as auto-
ridades britânicas não pouparam críticas, 
com o ministro francês do Interior, Gérald 
Darmanin, a falar de uma “fraude maciça, 
industrial e organizada de bilhetes falsos” e 
o Governo de Londres a pedir um “inqué-
rito completo” sobre o sucedido, com con-
clusões públicas.

PAUL Pogba e Gareth Bale decidiram mudar de ares e prosseguindo 
as carreiras noutros clubes. O francês deixa o Manchester United na 
sequência do final de contrato, o mesmo acontecendo com o galês 
que deixa o Real Madrid.

Pogba sai dos red devils com 39 golos em 227 encontros distri-
buídos por seis temporadas. O gaulês chegou a Old Trafford com 16 
anos proveniente do Le Havre e rapidamente impressionou Sir Alex 
Ferguson, técnico que o estreou na equipa principal em 2011/12 
diante do Leeds United, num encontro da Taça da Liga Inglesa. 
Ao serviço do Manchester United, o jogador de 29 anos, campeão 
do Mundo pela França em 2018, conquistou apenas dois troféus: 
uma Liga Europa e uma Taça da Liga.

Já Bale chegou ao Real Madrid em 2013, proveniente do Totte-
nham, a troca de mais de 100 milhões de euros. O internacional ga-
lês marcou 106 golos em 258 jogos pelos merengues e fez um trio de 
ataque histórico (BBC) com Benzema e Cristiano Ronaldo. 

O extremo conquistou 15 títulos em Espanha, entre os quais 
cinco Ligas dos Campeões - resolveu a final de 2019 contra o Liver-
pool com um bis na segunda parte.

O WYDAD Casablanca rece-
beu um prémio de 2,5 milhões 
de dólares norte-americanos, 
cerca de cento e cinquenta e 
dois milhões e quinhentos mil 
meticais, por ter conquistado 
a Liga dos Campeões Africanos 
de Futebol, apurou a PANA de 
fonte da Confederação Africa-
na de Futebol (CAF).

Ainda de acordo com fon-
tes desportivas, para além do 
valor da CAF, o Wydad Casa-
blanca recebe um prémio adi-
cional de 800 mil dólares, cer-
ca de 52 milhões de meticais 
de bonificação da Federação 
Marroquina de Futebol.

Finalmente, porque vai 
participar no Campeonato do 
Mundo de clubes da FIFA, em 
representação do continente 
africano, os “reis dos títulos” 
vão receber 1 milhão de dóla-
res, o correspondente a 65 mi-
lhões de meticais.

Tudo somado, o gigante 
marroquino vai embolsar 4,3 
milhões dólares, o correspon-
dente a 269 milhões de meti-

A FEDERAÇÃO de Futebol de 
São-Tomense e Príncipe (FFS-
TP) ganhou o recurso que inter-
pôs junto do Comité de Apelo da 
Confederação Africana de Fute-
bol (CAF), na sequência da des-
qualificação da sua selecção de 
disputar a fase de grupos de apu-
ramento ao CAN-2023 que havia 
sido imposta pelo Conselho de 
Disciplina do mesmo órgão.

Em decisão de primeira ins-
tância, o Conselho de Disciplina 
da CAF havia dado razão ao pro-
testo da Federação de Futebol das 
Maurícias que alegou que no se-
gundo jogo da pré-eliminatória 
de acesso à fase de grupos, a 24 de 
Março, a selecção de São-Tomé e 
Príncipe havia usado o atleta Luís 
Leal sem o teste da Covid-19.

Como consequência, a CAF 
confirmou que Luís Leal foi 
utilizado de forma “indevida” 
e decidiu multar São-Tomé e 
Príncipe em 10 mil dólares ame-
ricanos, cerca de 650 mil meti-
cais, a que se juntou a derrota, 
por 0-3.  O jogador visado, de 34 
anos de idade e com passagens 
pelos portugueses do Morei-
rense, Estoril e Belenenses, viria 
a ser decisivo na eliminatória, 
marcando, inclusive, o golo da 
vitória no encontro da segunda 
“mão”, por 1-0. 

READMITIDO À FASE DE GRUPOS

São-Tomé e Príncipe 
ganha recurso

Contas feitas, as Ilhas Mau-
rícias venceram a eliminatória 
por 6-3 (na primeira “mão” re-
gistou-se um empate a três bo-
las) e avançavam para o Grupo 
“A” onde iriam se juntar a Nigé-
ria, Serra Leoa e Guiné-Bissau.

Entretanto, São-Tomé e 
Príncipe recorreu da decisão do 
Conselho de Disciplina, com 
a CAF a dizer que, após ouvir 
as apresentações de ambas as 
partes, o Conselho de Recursos 
decidiu que “o recurso da Asso-
ciação de Futebol de São Tomé e 
Príncipe é julgado procedente e a 

decisão do Conselho de Discipli-
na da CAF é anulada na íntegra”.

Outrossim, “o resultado do 
jogo entre Maurícias e São Tomé 
e Príncipe é ratificado e vali-
dado” eque a “a Associação de 
Futebol de São Tomé e Príncipe 
será reembolsada das taxas de 
recurso.”

Sobre o fundo da discórdia, 
o Comité de Apelo precisou que
“dado que nem o Código de Dis-
ciplina da CAF, nem o Protocolo
COVID-19 da CAF não prevêem
penalizações por falta de um tes-
te PCR obrigatório, é legalmente

infundado considerar o jogador 
em questão como inelegível.”

Entretanto, a CAF deu 10 
dias às Maurícias para, queren-
do, recorrer da decisão junto do 
Tribunal Arbitral do Desporto 
(TAD). Findo o prazo sem que as 
Maurícias recorram, a decisão do 
Comité de Apelo da CAF transi-
ta em julgado, vincula as partes 
e São-Tomé e Príncipe será, fi-
nalmente, reintegrado no Grupo 
“A”, lutando pelo acesso ao CAN, 
o que acontece pela terceira vez
consecutiva na história do país
lusófono.

VENCEDOR DA “CHAMPIONS” DA CAF

Wydad recebe USD 2,5 milhões

cais.
Refira-se que a CAF tem 

prémio monetários para as 16 
equipas que disputaram a edi-
ção 2021/22 da Liga dos Cam-
peões Africanos.

Só pelo apuramento à fase 
de grupos, cada equipa rece-
beu 550 mil dólares, enquanto 
que quem chegou aos quar-

tos-de-final levou para casa 
650 mil dólares. Por chegar às 
meias-finais, estágio onde fo-
ram eliminados os angolanos 
do Petro Atlético de Luanda, 
cada equipa recebeu 875 mil 
dólares.

Por ter perdido na final, 
diante do Wydad Casablanca, 
por 2-0, o Al Alhy do Egip-

to ganhou, mesmo assim, 1,2 
milhão, cerca de oitenta e um 
milhões, duzentos e cinquenta 
mil meticais.

Entretanto, a CAF precisou 
que as federações dos clubes 
que disputaram a competição 
receberão o equivalente a cin-
co por cento do valor ganho 
pelo seu representado.

MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS

Pogba e Bale
mudam de ares

Pogba e Bale de saída do United e Real

AINDA INCIDENTES DA FINAL DE PARIS

Liverpool com milhares
de relatos horríveis

F
OI de rajada e de camba-
lhota que Angola venceu 
a República Centro-Afri-
cana, por 2-1, em jogo 
que marcou a abertura 

do Grupo “E” de qualificação ao 
CAN-2023, disputado na noite 
de ontem no Estádio 11 de No-
vembro, na capital Luanda.

Num jogo dirigido por um 
quarteto de arbitragem mo-
çambicano e comandado por 
Celso Alvação, que ainda com 
Arsénio Maringule, Venestá-
cio Cossa e Simões Guambe, 
os “Palancas Negras” domi-
naram o jogo do princípio ao 
fim. Jogando em casa e peran-
te um Estádio 11 de Novembro 
que, entretanto, não registou 
metade da sua capacidade, 50 
mil espectadores, os angola-
nos tiveram 71% de posse de 
bola, 18 remates à baliza, con-
tra metade do seu adversário 
e, ainda, um notável registo de 
81% de precisão nos 418 pas-
ses feitos, contra 54% dos 179 
dos centro-africanos.

No entanto, no detalhe mais 
importante, Angola perdeu por 
4-3 atinente a remates à baliza.

Aliás, a equipa treinada 
pelo português Pedro Gonçal-
ves viu-se em desvantagem no 
marcador no último quarto da 
primeira parte, quando aos 32 
minutos, Samuel Nlend finali-
zou com um remate colocado 
a um passe  do meio-campista 
Brad Pirioua que ganhou uma 
bola dada como perdida do 
corredor esquerdo e cruzou 
tenso nas costas da defesa an-
golana.

Com o 0-1, as duas equi-
pas saíram para o intervalo. 
Na segunda metade, Angola 
manteve o domínio territo-
rial, mas demorava chegar ao 
almejado golo da igualdade 

QUALIFICAÇÃO AO CAN-2023

Angola vence de cambalhota

que, assim, abriria as portas 
para uma eventual cambalhota 
no marcador. E foi isso o que 
aconteceu, ao marcar dois go-
los e, em quatro minutos, sair 
da situação de perdedor para 
vencedor.

Antes, porém, aos 58 mi-
nutos, Fredy falhou uma gran-
de penalidade, o que aumentou 
a tensão nas bancadas.

Mas, aos 72 e 76 minutos, os 
“Palancas Negras” marcaram 
por M’bala Nzola e Gelson Dala, 
jogadores do Spezia, da Série A 
da Itália e do Al-Wakrah, da I 
Liga do Qatar.

A República Centro-Afri-
cana sentiu o abalo e retraiu-
-se, ante uma Angola que, se
antes da cambalhota já vinha
jogando bem, com os golos

animou-se ainda mais e termi-
nou o desafio confortável em 
campo.

Entretanro, para a segunda 
jornada, Angola viaja até An-
tananarivo, para medir forças 
com Madagáscar que, para a 
ronda inaugural, foi ao Gana, 
numa partida que até ao fecho 
da presente edição ainda não 
havia terminado e, por isso, 
não dispomos do resultado.

No outro jogo do dia, para 
o Grupo “J” e jogando em casa
emprestada, no Marrocos, a
Líbia venceu o Botswana, por
1-0, com o único tento a ser
marcado por Saleh Al Taher,
na recarga a uma grande pena-
lidade desperiçada por Sanad
Al-Warfali.

Hoje, no segundo dia reser-

vado aos jogos da primeira jor-
nada, Tunísia recebe às 21.00 
horas a  Guiné-Equatorial, para 
o Grupo “J”. Para o Grupo “L”,
Moçambique joga com o Ruan-
da, em Joanesburgo, a partir
das 18.00.

Refira-se que a fase de gru-
pos de qualificação ao CAN-
2023 é composta por 46 países 
divididos em 12 grupos, dos 
quais 10 de quatro equipas cada 
e dois de apenas três integran-
tes. Todas as equipas defron-
tam uma vez os respectivos 
adversários uma vez em casa e 
outra fora de portas. No final, 
os dois primeiros classificados 
de cada grupo qualificam-se 
para a fase final da prova, a 
disputar em Junho do próximo 
ano, na Costa do Marfim.

 Gelson Dala marcou o golo da cambalhota que colocou Angola a sorrir

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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QUALIFICAÇÃO AO CAN-2023

“Mambas” buscam hoje
vitória frente ao Ruanda

SALVADOR NHANTUMBO, 

EM JOANESBURGO

A 
SELECÇÃO Nacional de 
futebol recebe esta noite 
(18.00 horas) a sua con-
génere do Ruanda, no 
FNB Stadium, em Joa-

nesburgo, em jogo da primeira 
jornada do Grupo “L” de qualifi-
cação ao CAN-2023, que se reali-
zá na Costa do Marfim.

Os “Mambas” recebem os 
ruandeses em casa emprestada 
em virtude de o Estádio Nacional 
do Zimpeto não reunir condi-
ções para acolher jogos interna-
cionais.

Ontem, a Selecção Nacional 
fez o treino do reconhecimen-
to ao terreno com todo o seu 
arsenal, depois da chegada do 
extremo Bruno Langa na tarde 
de terça-feira. O seleccionador 
nacional, Chiquinho Conde, 

sente-se confortável pelo facto 
de contar com todos os 23 con-
vocados para a dupla jornada.

O pensamento comum no 
seio da equipa é de vitória. A 
vontade de ganhar é maior e 
reina o espírito de entusiasmo e 
confiança no grupo do trabalho, 
facto que tranquiliza ainda mais 
o timoneiro dos “Mambas”, que
tal como os jogadores, quer de-
volver a alegria aos moçambi-
canos amantes de futebol e do
desporto no geral. 

Aliás, o compromisso e a 
responsabilidade tornam-se 
ainda maiores pelo facto de já 
passarem 12 anos depois da úl-
tima participação moçambicana 
num CAN. 

Os “Mambas” estiveram pela 
última vez no CAN, em 2010, em 
Angola.

Para já, existe este reconhe-
cimento e comprometimento 

CHIQUINHO CONDE, SELECCIONADOR NACIONAL

Queremos inverter
o paradigma
O SELECCIONADOR nacional de futebol, Chi-
quinho Conde, disse ontem no lançamento do 
jogo desta noite, contra o Ruanda, que há um 
comprometimento grande e vontade no seio dos 
atletas de inverter, a partir de hoje, o paradigma 
relativamente ao que tem vindo a ser o desem-
penho da Selecção Nacional nas competições in-
ternacionais, com destaque para a qualificação ao 
CAN, que não acontece há 12 anos.

Falando minutos antes do início do treino de 
adaptação ao piso do FNB Stadium, o timoneiro 
dos “Mambas” afirmou que a expectativa é boa. 
“Vejo e sinto no semblante de cada jogador o de-
sejo de inverter o paradigma”, sublinhou.

Quanto ao histórico que coloca as duas se-
lecções igualadas em confrontos directos - duas 
vitórias e igual número de derrotas para cada 
lado - Chiquinho Conde afirmou que o contexto 
é outro, salientando que há que, acima de tudo, 
respeitar o adversário.

“São jogadores com uma forte composição 
física e bons no jogo aéreo. Mas temos também 
atletas virtuosos com uma excelente capacidade 
técnica e táctica”, frisou.

Em relação à ausência do seu principal-ad-
junto, Tiago Matos, o timoneiro dos “Mambas” 
respondeu o seguinte: “O mister Tiago é de forma 

indirecta um amigo, mas, como se tem dito, só 
faz falta quem cá está. Queríamos tê-lo junto de 
nós, mas está aqui espiritualmente e o importan-
te é que temos todos os jogadores disponíveis”, 
destacou.

O “CAPITÃO” Dominguez 
destacou o facto de haver 
um ambiente de animosi-
dade nos jogadores da Se-
lecção Nacional, o que de-
nota a vontade de lutar com 
garra para a vitória diante 
dos ruandeses independen-
temente das dificuldades 
que forem encontrar no ter-
reno.

“O grupo está animado 
e ansioso pela qualificação. 
Queremos alcançar este ob-
jectivo e é sempre impor-
tante começar a ganhar”, 
salientou.

DOMINGUEZ, “CAPITÃO”

Grupo está animado

É LANÇADA esta tarde, em 
Maputo, a Corrida Cente-
nária José Craveirinha, um 
evento que visa celebrar os 
100 anos que completaria 
este ano se estivesse vivo 
aquele que é tido como o 
poeta-mor do país.

A corrida é organizada 
pela Fundação Lurdes Mu-
tola em coordenação com 
o Conselho Municipal da
Cidade de Maputo e terá
lugar a 16 de Julho, com-
preendendo um percurso
de 5.5 km.

A mesma está aberta a 

federados e populares, com 
itinerário a compreender 
a Praça da Independência, 
Avenida Samora Machel, 
Praça 16 de Junho, Praça 
dos Trabalhadores, Avenida 
25 de Setembro e novamen-
te Praça da Independência, 
junto ao Paços do Conselho 
Municipal de Maputo.

O lançamento oficial 
da corrida será feito pelo 
Secretário de Estado do 
Desporto (SED), Gilber-
to Mendes, na presença 
da Lurdes Mutola, patrona 
da Fundação co-organi-

zadora, família Craveiri-
nha, Presidente do Conse-
lho Municipal de Maputo, 
Eneas Comiche, quadros 
da autarquia e dirigentes 
desportivos a vários níveis.

Para celebrar os 100 
anos de Craveirinha (nas-
cido a 28 de Maio de 1922, 
em Maputo), a corrida visa 
exaltar o contributo do 
poeta-mor para o desporto 
moçambicano, ele que foi 
o principal responsável da
descoberta e lançamento
da Lurdes Mutola no atle-
tismo.

POR OCASIÃO DO CENTENÁRIO DO POETA-MOR

Lançada hoje corrida
José Craveirinha

Lurdes Mutola e José Craveirinha

FUTEBOL DE PRAIA

Vulcano-
-Mahotas
destaque
dos “quartos”
AS equipas do Vulcano e do BFC 
Mahotas protagonizam o duelo 
mais aguardado dos quartos-
-de-final do Torneio de Aber-
tura de Futebol de Praia da Ci-
dade de Maputo. 

O duelo está marcado para 
sábado na arena da Costa do 
Sol. Estas são duas das prin-
cipais equipas candidatas ao 
título, até porque são das mais 
gloriosas do futebol na “areia” 
da capital, para além de serem 
as maiores fornecedoras de jo-
gadores à Selecção Nacional.

Noutros embate, destaca-
-se o desafio entre Ntsondzo,
que tem sido a grande revelação 
desta prova, diante de Tau-Tau, 
uma equipa experiente nestas
andanças. Polana-Caniço bate-
-se com Team Loyal, enquanto
Mafalala enfrenta Pescas.

Entretanto, no último fim-
-de-semana houve dois jo-
gos de acerto de calendário da
quinta e última jornada, com as 
equipas de Mafalala e Vulcano a
derrotarem Tau-Tau e IMEDE,
por 6-4 e 6-2, respectivamen-
te.

Desta série (A) saíram qua-
lificados o Vulcano, Mafalala, 
Tau-Tau e Team Loyal. IMEDE 
não avançou para a outra fase. 

Na Série “B”, Ntsondzo, 
Mahotas, Polana-Caniço e Pes-
cas foram os apurados. França 
e Craques da Praia ficaram na 
primeira fase.

Os “quartos” serão dis-
putados num sistema de cru-
zamentos, com o primeiro de 
uma série a bater-se com o 
quatro doutra série. O segundo 
mede forças com o terceiro.

Vulcano é o principal candidato ao título

A DECORRER NAS MAURÍCIAS

Astrid Hoorm
no “Africano”de atletismo
A VELOCISTA Astrid Hoorm vai represen-
tar Moçambique no Campeonato Africano de 
Atletismo agendado para Maurícias de 8 a 12 
de Junho. Especialista nos 100 metros, Astrid 
Hoorm, do escalão juvenil, é aposta do país 
para o Campeonato do Mundo de juniores a ter 
lugar na Colômbia, onde Moçambique já tem 
assegurada a participação de Steven Sabino, a 
evoluir na vizinha África do Sul. 

Astrid conseguiu recentemente, no Cam-

peonato Nacional de Eswatini, o tempo de 11 
segundos e 70 centésimos, suficiente para 
qualificar-se ao “Mundial”. Ela chegou a fes-
tejar o apuramento, todavia, a marca não foi 
considerada pela federação internacional por-
que no campeonato não foi utilizado o “Pho-
tofinish”.  

Referir que a atleta do Ferroviário de Ma-
puto será acompanhada pelo treinador Salva-
dor Chitsondzo.

CAMPEONATO NACIONAL DA II DIVISÃO

Desportivo vence 
e mantém pressão 
ao Matchedje
O DESPORTIVO derrotou na 
tarde de ontem o Ferroviá-
rio das Mahotas, por 1-0, e 
mantém a pressão sobre o 
Matchedje, que, por sua vez, 
venceu Águias Especiais pelo 
mesmo resultado. As partidas 
estão inseridas na sexta jorna-
da do Campeonato Nacional 
de Futebol da II Divisão - fase 
da cidade de Maputo.

Os “militares” passam a 

somar doze pontos, mais dois 
que os “alvi-negros”, de Sér-
gio Faife, estando colocados 
em posições de discutir a lide-
rança que vale a qualificação 
para a fase regional.

O Maxaquene também 
mantém-se na luta e soma 
agora oito pontos, fruto da 
vitória ontem sobre a Aca-
démica, por 3-1. Estrela Ver-
melha derrotou Racing por 

1-0, e Black Bulls B bateu Liga 
Desportiva por 3-1. Mahafil 
empatou a um golo com Fer-
roviário B. Mahafil soma nove 
pontos.

Black Bulls B destaca-se 
na liderança com 15 pontos, 
mas, como determina o regu-
lamento para todas equipas B, 
não joga para a qualificação ao 
Moçambola, uma vez já estar 
representado.

Desportivo regressou ontem às vitórias e mantém-se na luta pelo apuramento

mútuo no grupo de trabalho de 
que é chegada a hora de mudar 
o rumo dos acontecimentos para 
que de facto Moçambique tenha
o reconhecimento de que tanto
almeja ao nível das nações afri-
canas de futebol, o que passa pela 
qualificação a este CAN.

Mas o desafio é maior, por-
que como disse Conde, as cami-
solas não vencem jogos e integra 
o Grupo “L” o campeão africano, 
Senegal, um dos cinco países re-
presentantes do continente no
Campeonato do Mundo deste
ano no Qatar. É a segunda vez
que a selecção de Sadio Mané vai 

jogar o “Mundial”.
Os “Mambas” têm por isso 

a obrigação de vencer o Ruanda 
que é aparentemente um adver-
sário acessível tal como o Benin. 
São estas as contas que Chiqui-
nho Conde e seus pupilos estão 
a fazer, conscientes também de 
que os seus adversários mais di-
rectos estão igualmente a dese-
nhar as mesmas equações.
JOGO DE DESFORRA

Começar a ganhar é a apos-
ta para o duelo desta noite, 
curiosamente entre duas equi-
pas que estão balanceadas no 
confronto directo, ou seja, nos 

quatro jogos que já realizaram 
entre si.

Os “Mambas” querem fa-
zer a desforra, uma vez que 
nos últimos dois confrontos 
entre Moçambique e Ruanda, 
na corrida para o CAN-2021, 
Moçambique venceu em casa, 
por 2-0, e perdeu em Kigali, 
por 1-0. Antes, entre 2015 e 
2016, os “Mambas” perderam 
em casa, por 0-1, e triunfaram 
fora de portas, por 3-2.

Esses números ajudam a elu-
cidar quão este jogo é encarado 
parte-a-parte. A equipa técnica e 
os jogadores da Selecção Nacional 
estão cientes do imperativo que 
se impõe para relançar a crença e 
esperança nos moçambicanos de 
que há este compromisso de mu-
dar o rumo dos resultados menos 
satisfatórios que os “Mambas” 
têm vindo a registar nos últimos 
anos.
ARBITRAGEM ETÍOPE

O jogo Moçambique-Ruanda 
terá arbitragem proveniente da 
Etiópia. O árbitro principal cha-
ma-se Bamlak Tessema Weyesa 
e será coadjuvado por Temes-
gin Samuel Atango e Fasika Biru 
Yehualashet Fasika. O quarto ár-
bitro é Tewodros Mitiku.

O Comissário do jogo é o tan-
zaniano Khalid Adallah Moha-
med.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A ORGANIZAÇÃO Mundial da 
Saúde (OMS) está a reunir seus 
parceiros para apresentar um 
plano que evite deixar África 
para trás na luta contra a va-
ríola dos macacos.

“Devemos evitar ter duas 
respostas diferentes à varío-
la dos macacos - uma para os 
países ocidentais que só ago-
ra estão experimentar uma 
transmissão significativa e 
outra para África”, disse a di-

rectora da OMS para a África, 
Matshidiso Moeti.

Vinte e três países não en-
démicos em África, America 
e Europa comunicaram 257 
casos à OMS e sete países afri-
canos notificaram, do início 
do ano até meados de Maio 
úlimo, quase 1.400 casos. 

Essas infecções ocorre-
ram nos Camarões, Repúbli-
ca Centro-Africana, Repú-
blica Democrática do Congo 

(RD Congo), Libéria, Nigéria, 
República do Congo e Serra 
Leoa, países onde a varíola é 
considerada endémica.

O primeiro caso de varíola 
dos macacos registado fora de 
África foi detectado no Reino 
Unido, numa pessoa que ti-
nha um historial de viagens à 
Nigéria no início de Maio.

Segundo Moeti, é preciso 
trabalhar em acções globais, 
que incluem a experiência, 

conhecimentos e necessida-
des de África.

“Esta é a única forma de 
assegurar que reforçamos a 
vigilância e compreendemos 
melhor a evolução da doença, 
ao mesmo tempo que aumen-
tamos a prontidão e a respos-
ta para travar qualquer nova 
propagação”, afirmou.

Defendeu também ser 
fundamental que o continen-
te tenha igual acesso a vaci-

nas eficazes contra a varíola 
dos macacos e que, ao nível 
global, seja assegurado que as 
doses de vacinas cheguem a 
todas as comunidades neces-
sitadas. 

Na África Austral, a África 
do Sul e o Botswana emitiram 
declarações indicando que es-
tão em condições de lidar com 
a doença.

O Instituto Nacional de 
Doenças Transmissíveis da 

África do Sul (NICD) disse es-
tar confiante de que o país está 
pronto para travar qualquer 
surto.

Por seu turno, o secretá-
rio permanente do Ministério 
da Saúde e Bem-Estar do Bo-
tswana, Christopher Nyan-
ga, disse que o país estava 
em alerta máximo e aconse-
lhou os nacionais a aderirem 
a rotinas de saúde rigorosas. 
-(NEWS24)

CONTRA A VARÍOLA DOS MACACOS

OMS defende solução
global conjunta

AS 10 crises de refugiados “mais 
negligenciadas” do mundo estão 
em África, segundo um relatório 
publicado ontem pelo Conselho 
Norueguês para os Refugiados 
(NRC), no qual a ONG expressa 
preocupação com as consequên-
cias da guerra na Ucrânia para  o 
continente.

O NRC publica uma lista 
anual das 10 “crises de refugia-
dos mais esquecidas” com base 
em três critérios: falta de vontade 
política da comunidade interna-
cional para encontrar soluções, 
falta de cobertura da imprensa 
e falta de financiamento para as 
necessidades humanitárias.

A classificação de 2021 “re-
flecte o fracasso crónico das au-
toridades políticas, dos doadores 
e dos meios de comunicação no 
momento de abordar os confli-
tos e o sofrimento humano neste 

continente”, afirmou o secretá-
rio-geral do NRC, Jan Egeland, 
em comunicado.

Embora normalmente uma 
grande proporção de países afri-
canos seja incluída (8 de 10 em 
2020), 2021 é o primeiro ano em 
que “todos os 10 estão em Áfri-
ca”, segundo o relatório.

Assim como no ano ante-
rior, a República Democrática do 
Congo (RDCongo), que aparece 
na lista pela sexta vez consecu-
tiva - destaca o NRC - surge em 
primeiro lugar com 5,5 milhões 
de deslocados no nordeste do 
país.

“Trata-se de uma das piores 
crises humanitárias deste século 
e, no entanto, aqueles dentro e 
fora da África que têm o poder 
de mudar a situação ignoram as 
ondas de ataques brutais e selec-
tivas contra a população civil que 

estão a desintegrar as comunida-
des”, afirmou a ONG.

Na África Ocidental, o Burki-
na Faso, com mais de 1,75 milhão 
de deslocados, devido a tentados 
de grupos extremistas, ocupa o 
segundo lugar, à frente dos Ca-
marões, Sudão do Sul, Chade, 
Mali, Sudão, Nigéria, Burundi e 
Etiópia.

A fome aumenta na maio-
ria destes países, em particular 
com o agravamento da situação 
alimentar após o “aumento dos 
preços do trigo e dos combus-
tíveis provocado pela guerra na 
Ucrânia”, alerta o NRC.

“Além disso, vários países 
doadores  decidiram cortar a 
ajuda à África para redireccionar 
os recursos à Ucrânia e ao aco-
lhimento de refugiados  nos seus 
países”, completa o relatório. 
(SWISSINFO)

África com mais crises 
negligenciadas 
de deslocados

Refugiados no campo Ajuong Thok, no Sudão do Sul
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A OPOSIÇÃO da Guiné-Cona-
cri apelou ontem à mobilização 
dos cidadãos para “o reinício 
iminente de manifestações”, 
após a junta militar no poder 
desde o golpe de Estado de 2021 
ter reiterado terça-feira a proi-
bição das mesmas.

“A Coordenação Nacional 
da Frente Nacional de Defesa 
da Constituição (FNDC), pla-
taforma composta pela socie-
dade civil, sindicatos e partidos 
da oposição, convida os cida-
dãos pró-democracia a mobi-
lizarem-se para o reinício das 
manifestações pacíficas”, disse 
aquele movimento em comu-
nicado divulgado pela impren-
sa local.

O objectivo das manifesta-
ções é “impedir a tomada do 

poder pelo Comité Nacional 
de Agrupamento e Desenvol-
vimento (CNRD, nome dado 
à junta militar) e exigir um 
rápido retorno à ordem cons-
titucional”, acrescenta-se no 
documento.

O FNDC recordou que a 
Carta de Transição e os trata-
dos internacionais que a Guiné 
Conacri assinou livremente es-
tabelecem e garantem os direi-
tos e liberdades dos guineenses 
e reiterou “firmemente a sua 
recusa categórica em  subme-
ter-se a esta proibição ilegal e 
inoportuna”.

Na terça-feira, a junta mi-
litar reiterou a proibição de 
todas as manifestações pú-
blicas depois de na passada 
segunda-feira o Gabinete do 

Alto-Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Huma-
nos (ACNUDH) ter pedido às 
autoridades de transição que 
levantassem a proibição desses 
protestos no país.

“Nada pode justificar as 
marchas neste período sensível 
da vida nacional em que os gui-
neenses começaram a falar uns 
com os outros como irmãos”, 
disse o CNRD em comunicado 
lido na terça-feira na Rádio Te-
levisão Guineense (RTG).

A situação na Guiné-Co-
nacri deverá ser um dos tó-
picos principais na cimeira 
da Comunidade Económica 
dos Estados da África Oci-
dental (CEDEAO), prevista 
para este sábado em Acra. - 
Lusa)

GUINÉ-CONACRI

Oposição desafiante mobiliza 
cidadãos para manifestações

Presidente angolano medeia 
tensão entre Kinshasa e Kigali
O PRESIDENTE de Angola, João 
Lourenço, debateu terça-feira 
em Luanda com o seu homólo-
go da República Democrática do 
Congo (RDCongo), Félix Tshi-
sekedi, a “crescente tensão” en-
tre este país e o vizinho Ruanda, 
anunciou a Presidência angolana 
em comunicado. 

“Na sequência do mandato 
recebido na recente Cimeira de 
Malabo”, João Lourenço “aco-
lheu em Luanda o Presidente 
Félix Antoine Tshisekedi, Pre-
sidente da República Democrá-
tica do Congo, num encontro 
para abordar questões relativas à 
crescente tensão” que se regista 
entre este país e o Ruanda, lê-se 
no comunicado.

No encontro “foram discu-
tidos vários aspectos que podem 
contribuir para a resolução do 

diferendo entre os dois países”, 
avança a nota.

O documento refere ainda 
que na sequência da reunião com 
Tshisekedi, João Lourenço man-
teve ainda no mesmo dia “uma 
conversa, por videoconferência” 
com o Presidente ruandês, Paul 
Kagame, “durante a qual foram 
discutidos os mesmos aspectos 
abordados com o seu homólogo 
da RDCongo”.

“Estas discussões permiti-
ram aos dois chefes de Estado 
chegar a um entendimento so-
bre a realização em Luanda, em 
data a anunciar, de uma cimeira 
em que participarão os chefes de 
Estado da RDCongo e do Ruan-
da, a fim de cuidarem de todos os 
aspectos que possam ajudar, de 
forma consistente, a promover 
o desanuviamento da tensão ac-

tualmente reinante na fronteira 
entre os dois países e contribuir 
assim para o reforço da paz na 
região”, conclui a nota.

A tensão entre o Ruanda e a 
RDCongo cresceu exponencial-
mente nos últimos meses, após o 
reinício em Março dos combates 
entre o exército congolês e o mo-
vimento rebelde “23 de Março” 
(M23), que, segundo Kinshasa, 
é apoiado pelo país vizinho, uma 
acusação negada por Kigali.

Ambos os países solicitaram 
a intervenção do Mecanismo 
Reforçado de Verificação Con-
junta (EJVM, na sigla em in-
glês), estabelecido pela Confe-
rência Internacional da Região 
dos Grandes Lagos (CIRGL) 
para investigar incidentes de 
segurança nos seus 12 Estados-
-membros. - (Lusa)

EGIPTO: UM PROTÓTIPO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ÁFRICA

Um país em permanente construção (obras)
MACHADO,

JOSE.MACHADO@SNOTICIAS.CO.MZ

É DE consenso que a falta de infra-estruturas é 
um dos grandes obstáculos ao desenvolvimento 
de África.  Num relatório intitulado “Infra-Estru-
tura em África, tempo de transformação” (‘Africa 
infrastructure: a time for transformation, 2010’), 
o Banco Mundial dizia que a falta de infra-estru-
tura reduz a produtividade no continente em até
40%. O Egipto é um dos poucos países em África
com um nível de desenvolvimento nesta matéria e 
continua a investir, em particular, na imobiliária e 
vias de comunicação. 

O país está com obras em quase todo o lado. 
Na super povoada Cairo, cidade com cerca de 13 
milhões de habitantes, erguem-se novos edifí-
cios, nalguns casos sobre escombros de velhas 
construções.

Aliás, para aliviar a pressão sobre a cidade, 
está em edificação, a cerca de 45 quilómetros a 
nordeste de Cairo, a futura capital administrati-
va do Egipto, listada pela revista Forbes entre as 
mais ousadas cidades inteligentes em construção 
no mundo. Ocupando uma área de mais de 700 
quilómetros quadrados, a nova capital adminis-
trativa, deverá acolher, no máximo, 6,5 milhões 
de habitantes.

Além do sector imobiliário, outros grandes in-
vestimentos visíveis são do sector de estradas.

Em Cairo, procurando diminuir o caos no 
trânsito, estão em construção novos viadutos, 
nalguns casos, em sobreposição, tudo com o ob-
jectivo de permitir um tráfego mais fluido, que o 
semáforo não permite. A propósito, a urbe apre-
senta-se com poucos destes instrumentos de 
controlo do trânsito.

Fora da capital, as vias são autênticas pistas. 
Andamos em dois eixos rodoviários, a auto-es-
trada Cairo-Alexandria, que liga as duas maiores 
cidades do Egipto, com cerca de 220 quilómetros, 
e a Cairo-Ismailia, de cerca de 125 quilómetros.

Em Alexandria, noroeste, está a famosa Bi-
blioteca de Alexandria, não a original, mas a nova, 
moderna, inaugurada em 2002 para imortalizar 
a antiga fundada no século III a.C. Ismailia, cen-
tro-nordeste, acolhe a sede da Autoridade do Ca-
nal do Suez (SCA, a sigla em inglês).

Quer a auto-estrada Cairo-Alexandria, quer 
a Cairo-Ismailia, têm duas faixas de rodagem de 
sentidos diferentes, tendo cada uma sete pistas, 
três das quais destinadas a viaturas com carga. As 
duas rodovias têm portagens e a velocidade está 
limitada a 120 Km/h. A área de infra-estruturas 
é uma das grandes apostas do governo do Pre-
sidente Abdel Fattah al-Sisi.

Notificados migrantes
a serem  deportados
para Ruanda 
O GOVERNO britânico começou a notificar os migrantes, que 
entraram ilegalmente no seu território, que serão enviados para 
o Ruanda e está a planear um primeiro voo para o dia 14. “Em-
bora saibamos que haverá tentativas para frustrar o processo e
atrasar as deportações, não serei dissuadido e continuarei ple-
namente empenhado em implementar o que o público britâ-
nico espera”, disse o Ministro do Interior do Reino Unido, Priti 
Patel. O acordo que permite ao Reino Unido enviar migrantes
e requerentes de asilo para o Ruanda atraiu fortes críticas de
grupos de direitos humanos, figuras da oposição em ambos os
países e das Nações Unidas.

Papa pede que trigo não 
seja “arma de guerra”
O PAPA Francisco pediu ontem que “o trigo não seja usado 
como arma de guerra” e expressou a sua preocupação com o 
bloqueio das exportações deste cereal, importante na alimenta-
ção dos países mais pobres. “Há uma grande preocupação com 
o bloqueio do trigo, do qual dependem milhões de pessoas, es-
pecialmente os países mais pobres”, disse Francisco no final da
audiência geral realizada na praça de São Pedro. O Papa fez um
forte apelo para que fossem feitos todos os esforços necessários
para resolver esta questão e “garantir o direito universal de as
pessoas se poderem alimentar”. 

Etiópia defende 
intervenção da Eritreia
O GOVERNO etíope defendeu terça-feira uma incursão arma-
da do Exército eritreu no norte da Etiópia, onde as autorida-
des travam há mais de dois anos uma guerra contra forças da 
Frente Popular de Libertação do Tigray (TPLF, na sigla inglesa). 
“A TPLF instigou os combates na fronteira com o Exército da 
Eritreia para criar um conflito entre a Etiópia e a Eritreia, mas 
isso não vai acontecer”, disse o Ministro dos Serviços de Co-
municação da Etiópia, Legesse Tulu, numa conferência de im-
prensa em Addis Abeba. Na segunda-feira, a TPLF acusou as 
Forças Armadas da Eritreia de atacarem zonas da região norte 
de Tigray no sábado e domingo, incluindo bombardeamentos 
contra a cidade de Sheraro, na fronteira entre ambos.

Mais de 100 mortos  
nas intempéries no Brasil
SUBIU para 106 o números de mortos na sequência das fortes 
chuvas que atingiram o nordeste do Brasil e com maior inten-
sidade na região de Recife, capital do Estado de Pernambuco. 
No último balanço, as autoridades registaram mais seis óbitos. 
Mais de seis mil pessoas foram retiradas das áreas afectadas, 
indicou a Defesa Civil de Pernambuco. Pelo menos 24 muni-
cípios já decretaram o estado de emergência, numa altura em 
que as autoridades mantêm o alerta do risco de aluimentos, de 
acordo com a Agência Brasil. O Governo brasileiro libertado mil 
milhões de reais (cerca de 13,4 mil milhões de meticais) para 
ajudar as vítimas.

Guiné-Bissau terá novo 
Executivo nos próximos dias
O PRESIDENTE da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, anun-
ciou terça-feira que o novo Governo do país será conhecido nos 
próximos dias. “Esta semana, nos próximos dias teremos o Gover-
no”, disse aos jornalistas. Sobre eventuais exigências por parte dos 
partidos políticos para a formação do novo Executivo, Embaló dis-
se que nenhum partido pode exigir porque “este não é um Gover-
no de Parlamento ou de partidos políticos, isto é um Executivo de 
iniciativa presidencial”, afirmou, falando a jornalistas no seu re-
gresso ao país, proveniente do Malabo, onde participou na cimeira 
extraordinária da União Africana sobre terrorismo e mudanças in-
constitucionais de governos em África. Sissoco Embaló dissolveu 
a 16 de Maio o Parlamento e convocou eleições legislativas para 18 
de Dezembro.

“Agatha” arrasa no México
PELO menos 11 pessoas morreram e 20 foram dadas como de-
saparecidas, na sequência da passagem do furacão Agatha, 
que causou inundações e desabamentos de terra, no Estado 
de Oaxaca, Mexico. O governador do Estado, Alejando Murat, 
disse, terça-feira, que as pessoas morreram em inundações e a 
derrocadas de terras, quando o furacão atingiu a terra, na se-
gunda-feira, numa zona pouco povoada na costa de Oaxaca, 
no sudoeste do país.

Polícia que assassinou Floyd 
alvo de novos processos
DOIS norte-americanos avançaram esta terça-feira com pro-
cessos federais de direitos civis contra a cidade de Minneapolis, 
no Minnesota, e Derek Chauvin, alegando que ficaram trauma-
tizados quando o ex-Polícia usou sobre eles a mesma manobra 
que matou George Floyd em 2020. John Pope Jr. tinha apenas 14 
anos em Setembro de 2017, quando Derek Chauvin o terá imo-
bilizado no chão enquanto respondia a uma emergência por 
agressão doméstica. No outro caso, Chauvin terá usado força 
excessiva contra Zoya Code, em Junho de 2017, depois desta ter 
alegadamente tentado estrangular a sua mãe com uma corda. 
Os dois alegam que a cidade sabia que o Polícia tinha um histo-
rial de má conduta, mas não o travou e manteve-o em serviço. 
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