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FARMÁCIAS DE SERVIÇO
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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
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DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere, 764

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

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

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

POLÍCIA
POLÍCIA: ---------------------------------- 199
Corpo da Polícia
Maputo: ------------------------- 21622001
21625031
    21327206
SOCORROS:------------------------------ 197

MUSEUS
Museu da Revolução – Av. 24 de Julho,
n.º 2999
Museu da História Natural – Travessa
do Zambeze, n.º 104
Museu Nacional da Moeda – Rua
Consiglieri Pedroso
Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-Min, n.º 1233
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Governo continuará a defender
a liberdade de imprensa
Segundo o Chefe do Estado, o tema escolhido para
as celebrações deste ano,
“Informação como Bem Público”, sensibiliza os Estados-parte sobre a premência
de valorizarem a informação
como um bem público e de
reflectir sobre as boas práticas
na exploração, produção, distribuição e recepção de conteúdos, de modo a fortalecer
o jornalismo e promover a
transparência e o empoderamento, sem deixar ninguém
para trás.
Nyusi disse que em contextos em que o mundo é
assolado pela pandemia da
Covid-19, a liberdade de imprensa ganha maior relevância, pois as pessoas não só
precisam de ser informadas
sobre a evolução da pandemia, como também devem ser
educadas para adoptar comportamentos responsáveis.
Anota ainda que Moçambique já colheu experiências
que contribuíram para que o
Governo desenvolvesse vários
projectos de apoio ao desenvolvimento da comunicação
social, com destaque para
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porária das operações, a Total
não poderá, durante este período, cumprir as obrigações
contratualmente assumidas,
podendo ainda vir a suspender ou rescindir mais contratos com outros prestadores de
bens e/ou de serviços, dependendo do tempo que durar a
interrupção.
O projecto de gás natural
liquefeito consiste numa plataforma em terra, num investimento de 20 biliões de dólares americanos, para viabilizar
a exploração de 13,12 milhões
de toneladas por ano (MTPA)
de gás natural, num período de 25 anos, e gerar lucros
directos na ordem de 60.8
biliões de dólares, dos quais
cerca de 30.9 biliões para o
Estado durante 25 anos.
Prevê também a disponibilização de 2.5 biliões de
dólares para cobrir despesas
relacionadas com a contratação de bens e serviços a serem fornecidos por empresas
moçambicanas ao projecto de
GNL durante a fase de construção da planta, para além
das oportunidades de emprego e treinamento para cidadãos nacionais.
A decisão final de investimento do projecto Golfinho/
Atum foi anunciada a 18 de
Junho de 2019 e prevê entrar
em produção em 2024.
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OS sectores de estradas da Comunidade para o Desenvolvimento da África
Austral (SADC) estão a procurar novas
formas de garantir o financiamento de
construção e manutenção de infra-estruturas face a cada vez mais deficitária
disponibilidade de fundos a partir dos
orçamentos dos respectivos Estados.
Um dos mecanismos que vem ganhando forma em diversos pontos da
região é a política de utilizador-pagador, que se traduz na instalação de
postos de portagens nas estradas e/
ou pontes, estratégia que, entretanto,
ainda não encontra aceitação pacífica
dos automobilistas e outros sectores da
sociedade.
Entre os países pioneiros nesta
modalidade na região, está a Zâmbia,
mas a medida continua a experimentar
certa contestação, tal como assumiu o

presidente do Fundo de Estradas deste
país, Wallece Mumba.
Falando há dias ao “Notícias” em
Lusaka, Mumba disse que a cobrança de taxas de portagens permitiu que
o país avançasse significativamente
na melhoria e construção da rede de
estradas do país, cuja qualidade e diversificação não passa despercebida a
qualquer cidadão que visita a terra de
Kenneth Kaunda.
Uma das vias que tem minimizado
as contestações dos automobilistas e da
sociedade no geral é a constante sensibilização e explicação aos cidadãos
sobre a importância do pagamento das
taxas de uso das estradas.
O responsável destacou que a clareza da informação que se presta na
interacção com os utentes e a transparência quanto aos fundos colectados e
respectiva aplicação são fundamentais
para convencer da necessidade de cada
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SADC procura inovações
no financiamento de estradas

no

“Viver na town” ameaça
integridade dos edifícios

um pagar para circular numa determinada rodovia.
A experiência está a ter os mesmos resultados no Lesotho. Mkeleketse
Makara, que dirige o Fundo de Estradas do reino montanhoso, apontou as
portagens como a melhor saída para
garantir qualidade e expansão da rede
viária face à limitação de financiamento do Governo.
Contudo, reconheceu a delicadeza
de ser o Fundo de Estradas a colectar o
valor e a sua aplicação ser feita por outra entidade, que define as prioridades
e tipos de intervenções a fazer.
Neste sentido, recomendou que a
ligação entre as duas instituições seja
estrita e a transparência e comunicação
com o público cada vez fortalecida.
Os dois dirigentes falavam numa
cerimónia havida na sexta-feira em
Lusaka, na qual Moçambique assumiu
a presidência do grupo focal da SADC

da Associação dos Fundos de Manutenção de Estradas em África.
O presidente do Fundo de Estradas, Ângelo Macuácua, disse que neste
mandato que vai até Abril de 2023 vai
apostar na promoção de corredores rodoviários regionais e na busca conjunta
de financiamento, ao invés da estratégia unilateral que tem sido usada pelos
países. O fortalecimento de equipas
técnicas de estradas sobre as boas práticas de desenho de projectos, mobilização e aplicação de financiamento
constitui outra frente.
Moçambique assumiu a liderança
do órgão regional na mesma semana
em o Banco Mundial aprovou um financiamento de 380 milhões de dólares para um projecto de melhoria de
mobilidade e facilitação de comércio
entre o país e o vizinho Malawi. No
país, os fundos serão aplicados nos corredores de Nacala, Beira e Maputo.

AFIRMA DIRECTOR-GERAL DO STAE

Custos operacionais
podem ser reduzidos
AS contratações em massa em
momentos eleitorais acarretam
custos elevados que podiam
ser poupados se o Secretariado
Técnico de Administração Eleitoral (STAE) fosse olhado como
um órgão puramente técnico
para organizar e realizar os actos
eleitorais, segundo o respectivo
director, Felisberto Naife.
Em entrevista ao “Notícias”,
que pode ler na página dois desta edição, Felisberto Naife disse
que o STAE chega a contratar em
períodos eleitorais mais de 1500
pessoas, o que torna a máquina
bastante pesada.
“Essa é exigência dos partidos políticos representados no
Parlamento. Eles é que acham
que assim é necessário para assegurar alguma tranquilidade,
mas que no fim do dia não existe (essa tranquilidade)”, disse
o director-geral do STAE, para
quem isto responde ao momento político que o país atravessa.
Felisberto Naife acredita que
um dia se vai chegar à conclusão
de não haver necessidade desta
máquina toda e admitiu que na
altura da criação da instituição
se pensou mais na satisfação das
inquietações políticas dos partidos.
“Se um dia essas inquietações deixarem de existir, então
vamos ter um órgão sem esse
peso”, disse, exortando à necessidade de um esforço conjugado para se sair desta situação,
porque o país não pode viver

BREVES
Pág. 3

Negociações sobre salário
mínimo retomam até Junho

Tribunais distritais passam
a ter edifícios condignos

Japão apoia gestão
de vacinas no país

Pág. 6

SADC tem responsabilidade
de ajudar seus membros
Pág. 9

O alho é um alimento saudável que pode ter algumas propriedades antimicrobianas. No entanto, não há evidências de que o
consumo de alho possa proteger as pessoas da infecção com o
novo coronavírus.

A CIDADE de Maputo acolhe, quarta-feira, a
cerimónia oficial do lançamento da iniciativa
presidencial “Um distrito, um edifício condigno para o tribunal”. Trata-se de uma iniciativa
anunciada pelo Chefe do Estado, Filipe Nyusi,
em finais do ano passado, na província de Gaza,
com o objectivo de construir edifícios de raiz,
modernos e de elevado padrão em vários distritos do país.

os debates sobre ética na informação; revisão da Lei de
Imprensa; elaboração da proposta de Lei de Radiodifusão e
Migração Digital.
“Como nos sugere o tema
das celebrações, ‘Informação como Bem Público’,
continuaremos a apostar na
melhoria da qualidade da
actividade de imprensa e a facilitar o seu exercício através
da aprovação da carteira profissional do jornalista, criação
de uma política de comunicação para o desenvolvimento e
regulamentação das rádios e
televisões comunitárias, entre outras intervenções urgentes”, refere o estadista.
Ainda ontem, o Presidente da República enviou-nos
uma mensagem através da
qual felicita os engenheiros
pela passagem do 3 de Maio,
Dia Nacional do Engenheiro.
A data, segundo o estadista, constitui uma ocasião
especial não só para a classe,
mas também para toda a sociedade moçambicana, que se
revê no papel que este grupo
profissional desempenha para
o progresso de Moçambique.

O GOVERNO do Japão doou mais de 723 mil dólares a Moçambique para melhorar a gestão da cadeia de frio de vacinas no país,
anunciou na sexta-feira a embaixada nipónica em Moçambique.
O montante é parte de uma doação de cerca de 39 milhões de dólares para países de África, América Latina e Caraíbas que sofrem
os impactos do novo coronavírus, refere a embaixada do Japão em
comunicado. “Esta assistência fornecerá a Moçambique e outros
países equipamentos de gestão da cadeia de frio e equipamento
médico para assegurar a vacinação em cada país”, destaca o Japão.
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pensas, facto que teria efeitos
negativos no custo global do
projecto.
Segundo foi avançado na
ocasião, a suspensão das operações da Total tem em vista
garantir a integridade física e
segurança dos trabalhadores,
bem como a protecção das
infra-estruturas.
Com a interrupção tem-

am

temporariamente suspensas,
devendo ser retomadas assim
que a segurança for reposta.
A acção deriva da necessidade de mitigar os efeitos negativos decorrentes da aplicação de contratos e custos em
bens e serviços que não podem ser prestados ou utilizados durante o período em que
as operações estiverem sus-

:h

seus parceiros “força maior”
devido à insegurança causada pelos ataques em Afungi,
norte da província de Cabo
Delgado.
Como resultado da decisão da petrolífera, todas as
actividades de campo relacionadas com a construção
das infra-estruturas do projecto Golfinho/Atum estão

s:

O projecto prevê encaixe de cerca de 30.9 biliões para o Estado moçambicano durante 25 anos

FACE ÀS LIMITAÇÕES DOS ESTADOS

es
se

O GOVERNO reafirma o empenho de continuar a defender o direito à liberdade de
imprensa e dos principais intervenientes na tradução prática desse desiderato – os jornalistas, no cumprimento da
missão de melhorar as condições de vida das comunidades
e do fortalecimento da democracia em Moçambique.
Em mensagem enviada à
nossa Redacção por ocasião
do 3 de Maio, Dia Mundial
da Liberdade de Imprensa, o
Presidente da República, Filipe Nyusi, diz que a liberdade
de imprensa é fundamental
em sociedades livres e democráticas, pois através dela as
pessoas têm informação sobre
os acontecimentos públicos e,
assim, exercem melhor o seu
direito de cidadania.
“Este ano comemora-se,
também, o trigésimo aniversário da Declaração de Windhoek sobre uma Imprensa
Livre, Pluralista e Independente, que resultou, em 1993,
na adopção, pela Assembleia-Geral da ONU, do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa”, refere a mensagem.
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Total mantém confiança
na viabilidade do projecto

Ac

30,00MT

SEGUNDO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

GÁS DA ÁREA 1 DA BACIA DO ROVUMA

TOTAL E&P Mozambique Área 1, Limitada, concessionária e
operadora da Área 1
offshore da Bacia do
Rovuma, reafirmou a sua confiança em relação à viabilidade do projecto de produção e
liquefacção de gás natural a
partir de uma infra-estrutura
em terra a ser implantada da
península de Afungi, província de Cabo Delgado.
A garantia foi dada sexta-feira, em Maputo, após encontros que o presidente da
Total para Pesquisa e Produção, Arnaud Breuillac, manteve com os ministros dos
Recursos Minerais e Energia,
Max Tonela, e da Defesa, Jaime Neto.
Fonte do Governo citada
pela agência Lusa explicou
que o Executivo transmitiu
também à Total o seu empenho na restauração de condições de segurança favoráveis
ao reatamento de todos os
empreendimentos suspensos
devido à acção dos terroristas
em Cabo Delgado.
“Os ministros moçambicanos e Arnaud Breuillac manifestaram sintonia e confiança em relação à viabilidade
dos projectos de gás na Bacia
do Rovuma”, disse a fonte.
Refira-se que a Total declarou recentemente aos
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PUBLICIDADE

Felisberto Naife, director-geral do STAE

ambientes de turbulência política.
Segundo Naife, estão a ser
dados muitos passos nesse sentido para que a médio e curto prazos se possa ultrapassar
esta questão. De acordo com
o director-geral do STAE, no
processo eleitoral de 2019 foram envolvidos 7638 e os gastos só em subsídios foram de
160.710.077,56 meticais.
Para além de subsídios, a
PUBLICIDADE

presença destes recursos humanos que representam partidos políticos com assento na
Assembleia da República acarreta outros custos enormes,
uma vez que é preciso garantir
meios de trabalho, intra-estruturas, muitas das quais não
estão preparadas para acolher
um número bastante elevado
de pessoas, obrigando o STAE
a recorrer ao arrendamento de
instalações.

PRIMEIRO PLANO

Segunda-feira, 3 de Maio 2021

DIRECTOR-GERAL E OS 25 ANOS DO STAE

@

u

qualquer momento. Também é
possível actualizar esta base de
dados sempre que for necessário, contudo, a lei estabelece
que o recenseamento eleitoral
é válido por cada ciclo eleitoral, daí que temos de fazer nova
inscrição.
Not. – Que outras vantagens trouxe o uso das tecnologias?
FN – Estas novas tecnologias melhoram também a
transcrição dos resultados,
consulta dos cadernos através
da página web e usamos as
mesmas tecnologias para a
educação cívica, através das
plataformas digitais como
WhatsApp e Facebook. Estamos a estudar que outros
passos podemos dar. Temos o

lo

quena, a um nível mais técnico, para apoiar nos aspectos de
organização e educação cívica.
O outro desafio em relação à
nossa evolução tem a ver com
a parte tecnológica que a instituição tem vindo a experimentar desde as primeiras eleições,
porque o recenseamento foi
sempre manual, mas a partir
de 2003 a 2004 iniciou a introdução de novas tecnologias,
situação que foi evoluindo até
aos dias de hoje. Actualmente,
usamos o recenseamento biométrico, com inúmeras vantagens, uma vez que permite
ter uma base de dados que
pode ser consultada a qualquer
momento e é possível procurar
os eleitores em pouco tempo e
produzir cadernos eleitorais a
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ram oportunidade de participar em formações fora do país,
porque tínhamos acordos com
algumas instituições. Até 2005
estivemos muito concentrados
nesse processo de formação,
que produziu muitos técnicos
que hoje são chefes de departamento, directores provinciais e
distritais. Portanto, podemos
dizer que foi um grande ganho
porque são esses recursos humanos que hoje asseguraram o
funcionamento do STAE.
Not. – Esse apoio das Nações Unidas continua?
FN – A partir das eleições
subsequentes, as próprias Nações Unidas não sentiram mais
a necessidade de continuar a
enviar voluntários, mas continuam a enviar uma equipa pe-
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eleitorais. Eram contratados
voluntários das Nações Unidas, técnicos de diversas áreas
para o sector jurídico, administração e comunicação, que
prestavam assessoria desde o
STAE central até ao distrito. Estes técnicos foram transmitindo o conhecimento mas, por
outro lado, houve uma política
dentro da própria instituição
de profissionalizar e treinar o
pessoal, daí que sempre houve
programas de formação. Lembro-me que também fui director da área de formação e nos
anos 2000/2001 tive a oportunidade de organizar programas
específicos de formação de
técnicos, desde o nível central
até ao distrito. Muitos técnicos,
incluindo das províncias, tive-
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Aprovação tardia da legislação
complica processos eleitorais
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sonho de aplicar estas ferramentas na consulta e verificação dos eleitores na mesa da
assembleia de voto para direccionar as pessoas que perdem
tempo à procura das suas mesas, mas são etapas que devem
ser consolidadas.
Importa referir que a introdução das tecnologias está
a facilitar o trabalho. Tivemos
alguns constrangimentos porque às vezes as máquinas não
respondem àquilo que queremos, mas foi uma grande experiência. Por exemplo, a partir do sistema de SMS é possível
ter a indicação da sua mesa de
voto, e penso que são etapas
e conquistas que vale a pena
consolidar para o bem dos processos eleitorais.
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Notícias (Not.) – O STAE
existe há 25 anos. Que pressupostos nortearam a sua criação, composição e pertinência
nos processos eleitorais?
FELISBERTO NAIFE (FN)
- Na verdade, são 25 anos assinalados a 21 de Abril de 2020.
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tir melhor qualidade de trabalho a nível nacional.
Not. – Qual tem sido a
relação da instituição com
outros actores como a CNE,
partidos políticos e organizações da sociedade civil?
FN – Temos uma relação
de subordinação com a CNE
e isso está claro na lei. Na essência, não podemos fazer
nada que não seja aprovado
por este órgão ou de que não
tenha conhecimento, pois os
planos que são desenhados
devem ser a ele submetidos.
Em relação aos partidos políticos, a articulação é de colaboração, conforme previsto na
lei. Nos períodos previstos na
legislação, devemos notificar
os partidos políticos com assento no Parlamento para indicarem os seus técnicos a integrar o STAE. Por outro lado,
podemos esclarecer dúvidas
aos partidos políticos, sobretudo através da CNE, que é o
órgão político que convoca e
reúne o STAE com estes para
trocar impressões das várias
fases do processo eleitoral.
Os aspectos técnicos, incluindo a elaboração de vários documentos usados pelos
partidos políticos para poderem preparar as suas candidaturas e os seus delegados
de candidaturas, são tratados
pelo STAE, mas depois de submetidas as propostas à CNE. Já
as organizações da sociedade
civil coordenam com o STAE
para as campanhas, partilha
de manuais e códigos para
melhor condução dos processos, porque temos a consciência de que sozinhos não somos
suficientes para mobilizar os
eleitores em períodos eleitorais.
Not. – Os órgãos eleitorais
são acusados de parcialidade
nos processos. A que se deve?
FN – Acho que podemos
identificar como causas as
desconfianças entre os partidos políticos ou uma pré-de-
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zero, mas hoje podemos dizer,
com orgulho, que o STAE tem
experiência muito grande e
acumulada, sobretudo do ponto de vista técnico.
Not. – Ao longo do percurso, a instituição sofreu várias
metamorfoses. Pode descrever
o marcou essas mudanças até
aos dias que correm?
FN – Houve transformações de vária ordem ao longo
dos 25 anos de existência. Depois de 1999 houve uma reflexão para o STAE deixar de ter
dupla subordinação e passar
a subordinar-se permanentemente à CNE, onde aparece
enquadrado na lei deste órgão,
mas como executivo com as
suas responsabilidades transitadas. De lá até hoje, passou a
ser um órgão de serviço público personalizado, com o objectivo de organizar e realizar os
recenseamentos e actos eleitorais. Foi uma transformação
do ponto de vista legal, mas
que foi evoluindo. Na última
alteração podemos encontrar
alguma mexida da legislação
de 2013, a Lei da Comissão Nacional de Eleições, em que o
STAE aparece já com estatuto,
carreiras e o quadro de pessoal
próprios, de modo a responder
aos desafios actuais dos processos eleitorais. Como se pode
ver, foi necessário trazer esta
parte para que pudéssemos ter
um enquadramento próprio e
foi aprovado um regulamento pela CNE que discrimina
aquilo que deve ser a estrutura e a organização da instituição, desde o nível central,
provincial até distrital. Estamos neste momento na fase de
aprovação, tanto do estatuto
do pessoal, como das carreiras profissionais, processo que
já está a correr no Ministério
de Administração Estatal e
Função Pública, faltando a sua
aprovação pelo órgão próprio.
Not. – E no aspecto técnico, o que mudou?
FN – Do ponto de vista
técnico, também houve grande evolução e transformação
se comparado com o STAE de
1997 e 1998 a 1999, que era um
órgão que tinha muito apoio
das Nações Unidas, através do
seu programa de desenvolvimento, sobretudo nos períodos
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REVISÃO e aprovação
tardia da legislação
eleitoral contribui sobremaneira para o seu
fraco domínio pelos
partidos políticos, incluindo os
próprios órgãos envolvidos, o
que influencia negativamente
os processos.
Este posicionamento é do
director-geral do Secretariado Técnico de Administração
Eleitoral (STAE), Felisberto
Naife, em entrevista ao “Notícias” por ocasião da passagem
do 25.º aniversário da criação
deste órgão responsável pela
organização e operacionalização dos actos eleitorais no país.
A data foi assinalada a 21
de Abril do ano passado, mas
devido aos impedimentos
impostos pela pandemia da
Covid-19 não foi possível realizar qualquer comemoração,
reservando-se para este ano
alguma manifestação, mesmo
reconhecendo que prevalecem
as restrições.
Naife apelou para que haja,
com antecedência, discussão
e aprovação da legislação referente às eleições distritais de
2024, no quadro da descentralização em curso no país,
pois, tratando-se de algo novo,
os partidos políticos, incluindo
os órgãos eleitorais, precisam
de tempo para o estudo.
O director-geral aborda a
evolução da instituição desde
a sua criação em 1995, indicando alterações de fundo que
ditaram a passagem à subordinação directa da Comissão
Nacional de Eleições (CNE) e
a colaboração com os partidos
políticos e sociedade civil.
A necessidade de libertar
o STAE das amarras políticas
é outro assunto abordado na
entrevista cujos excertos mais
importantes passamos a transcrever.

Não conseguimos realizar o
programa desenhado para as
celebrações devido à Covid-19.
Tínhamos programado várias actividades. Importa referir
que o STAE foi criado com a
responsabilidade de organizar
e realizar os processos eleitorais, nomeadamente o recenseamento e as eleições. Aquando da sua criação, a instituição
tinha dupla subordinação. Nos
períodos não eleitorais, subordinava-se ao Ministério de Administração Estatal e Função
Pública, enquanto nos momentos eleitorais obedecia ao
comando da Comissão Nacional de Eleições (CNE).
Foi nestas condições que se
foi para as primeiras eleições
autárquicas em 1998 e às segundas eleições gerais de 2009,
mas depois esse órgão foi extinto. Mas porque havia muito manancial em termos de
equipamentos, materiais que
tinham ficado nas instituições
do Estado nas províncias e era
necessário garantir a continuidade de toda a experiência
acumulada, foi instituído o
STAE como entidade permanente que pudesse fazer toda
a gestão que assegurasse a preparação das eleições. A própria
CNE foi criada em 1997 para
gerir as eleições de 1998 e 1999
porque, numa primeira fase,
também não era um órgão permanente.
O primeiro director-geral do STAE, Arménio Correia,
teve a responsabilidade de
criar a instituição a partir do
zero, incluindo o processo de
admissão do pessoal. Muitos
funcionários do STAE vieram
de outras instituições do Estado, alguns já tinham feito
parte do órgão em 1994 e outros, como eu, só integrámos
o grupo em 1999. Este trabalho inicial foi continuado pelo
director António Carrasco, a
partir de 1999, a quem coube
a tarefa de apetrechar o STAE
em equipamento, materiais
e recursos, incluindo o treinamento do pessoal. Graças a
essas acções, podemos dizer
hoje que a instituição tem uma
máquina bastante consolidada e madura capaz de agir em
quaisquer circunstâncias. Foi
um processo que começou do
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Felisberto Naife, director-geral do STAE

DEPOIS dos 25 anos da criação do STAE, o director-geral
da instituição considera que
se nota grande evolução, mas
revela haver necessidade de
dar passos e percorrer etapas
seguras, considerando que
tudo o que foi feito até aqui
foi um ensaio que serviu para
identificar os constrangimentos e definir as prioridades.
Not. – Como é que o STAE
acompanha as transformações
políticas, sociais e económicas para continuar a assumir
as suas responsabilidades?
FN – Precisamos de mais
recursos para acompanhar as
transformações, o que passa
por apostar nas tecnologias,
equipar melhor os centros
provinciais e, quem sabe, um
dia estendermos para os distritais e os centros de processamento de dados. Como um
grande desafio, precisamos de
ter presença permanente até
ao distrito, o que não temos,
salvo um ou dois distritos.
Essa aposta passa necessariamente pela aprovação do quadro de pessoal e de carreiras
que, como já me referi, está no
processo final no Ministério
de Administração Estatal e
Função Pública, o que vai garantir que tenhamos um STAE
a funcionar de forma permanente em todos os níveis. Isso
vai trazer muitos ganhos, uma
vez que iremos poupar recursos nos anos eleitorais com o
arrendamento de instalações,
aquisição de novos mobiliários e equipamentos para garantir o funcionamento.
O que sucede é que sempre que vamos às eleições temos de solicitar aos governos
provinciais para nos cederem
instalações e, muitas delas,
não reúnem condições, havendo sempre necessidade
de investir na reabilitação e
mobiliário. Mas se tivermos
um STAE a funcionar de forma
permanente nos distritos, vamos poupar recursos e garan-
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Presença permanente do órgão nos distritos

Material usado no processo eleitoral

sconfiança pelos órgãos eleitorais. Quando se partir de
um princípio de falta de confiança, toda a acção pode ser
conduzida nessa base. Mas
a própria constituição dos
órgãos eleitorais mostra que
há ainda um défice de confiança entre os vários intervenientes políticos, daí que
se opta por um modelo em
que há participação activa
dos próprios partidos na realização das próprias eleições.
Eles são os donos do processo,
fazem parte da organização e
realização de eleições, desde
o STAE a nível central que,
neste momento, conta com
dois
directores-adjuntos,
sendo um da Renamo e outro
indicado pela Frelimo, que
são permanentes. Quando se
aproximam os períodos eleitorais, o número aumenta
porque há integração de mais
representantes de partidos
políticos que chegam a duplicar ou mesmo a triplicar
o efectivo de funcionários,
porque há integração massiva
no níveis central, provincial e
distrital.
Not. – Que implicações

isso traz na prática?
FN – Só para exemplificar, temos aqui na sede três
direcções nacionais e cada
director nacional recebe dois
directores-adjuntos. Ainda
temos mais 18 técnicos que
são distribuídos pelas áreas,
indicados pelos partidos políticos, e este processo repete-se até ao distrito. Ainda
temos técnicos, pessoas que
são indicadas pelos partidos
políticos para fazerem parte
das mesas das assembleias
de voto, em que recrutamos
quatro e os partidos políticos
indicam três, sendo um da
Renamo, Frelimo e MDM, os
quais passam pela formação.
No fim do processo de votação, cada um destes membros recebe uma cópia dos
resultado que leva para o seu
partido, para além de que temos jornalistas e observadores do processo, mas quando
chega o momento de apuramento começamos a ouvir
barulho e acusações.
Not. – A que se deve?
FN – Eu penso que há aqui
um défice de apropriação da
própria legislação eleitoral, o

que significa que não existe
domínio completo da lei pelos órgãos eleitorais a todos os
níveis e pelos partidos políticos, que devem conhecer os
passos necessários para se
apresentar uma reclamação,
mecanismos que a lei prevê
para o contencioso eleitoral
e não só. Este défice replica-se pelos delegados dos
partidos que estão na mesa,
mas também pelos próprios membros dos partidos, no
sentido de compreenderem a
dinâmica do processo, porque as eleições são feitas em
pouco tempo e há muita coisa
que ocorre nesse período, incluindo muitas actividades e,
pela falta de compreensão, alguns desses passos ou procedimentos podem ser percebidos como fraude. O que fazem
esses membros, em primeiro
lugar, é reportar, no lugar de
procurar explicação, e quem
recebe a informação tem a
tendência de dar instruções
e, muitas vezes, pode ser no
sentido de que não aceita,
sem perceber a raiz de como é
que ocorreu o processo numa
determinada mesa.

STAE precisa ser totalmente técnico
TODAS as imposições legais acarretam custos elevados que podiam ser poupados se o STAE fosse um órgão eminentemente técnico que serve para organizar e
realizar os actos eleitorais.
Not. – Estas contratações não tornam a máquina
pesada mesmo em termos de custos?
FN – Sem dúvida. Isso torna a máquina bastante pesada, e já fizemos eleições sem este aparato. Esta
pergunta é respondida pelos partidos políticos representados no Parlamento. Eles é que acham que é
necessário para assegurar alguma tranquilidade, mas
que no fim do dia não existe. Esta máquina responde
ao momento em que nós vivemos, o momento político
que o país atravessa.

Not. – Há condições para alterar o estado das coisas?
FN – Acredito que um dia se chegará à conclusão
de que já não há necessidade desta máquina toda. Mas
para o nível em que nos encontramos, não se pensou
muito nos aspectos técnicos para a criação do STAE,
foi mais pelo aspecto político para satisfazer as inquietações políticas e, se um dia passarem, então teremos
um órgão sem esse peso. Temos de fazer esforço para
passar disto porque o país também não pode viver em
ambientes de turbulências políticas. Eu penso que estão a ser dados muitos passos nesse sentido para que a
médio e curto prazos possamos ultrapassar. Neste momento, o STAE é um órgão técnico-político.

Not. – O que representa em termos de peso para a
instituição?
FN – São mais de 1500 pessoas em todo o país, o
que representa custos enormes porque temos de garantir subsídios para cada uma dessas pessoas, meios
de trabalho, infra-estruturas, muitas das quais não
estão preparadas para agregar um número bastante
elevado de pessoas. A saída tem sido o arrendamento
das instalações usando investimentos adicionais, mas
nem sempre é possível e, por isso, temos tido situações
muito penosas, sobretudo nos distritos, em que temos
muita gente a trabalhar em condições inapropriadas, e
com a Covid-19 será muito mais difícil obter espaços
que garantam o distanciamento das pessoas.
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OBRAS ILEGAIS NA CAPITAL

“Viver na town” ameaça
integridade dos edifícios

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
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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

ANA RITA TENE
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Serviço Geral------------------- 21629554

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

POLÍCIA
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Autoridades accionam mecanismos para travar o fenómeno

foram erguidas há mais de
10 anos para responder ao
crescimento do número de
integrantes da família.
Jéssica, nasceu no bairro da Malhangalene, conta
que a família viu-se obriga-

Corpo da Polícia

da a ajustar a área de serviço
no terraço para ter mais um
quatro para os seus irmãos,
acção que acabou sendo
realizada por todos condóminos.
Para Joana, residente no

Alto-Maé, é uma situação
que põe em risco os residentes devido à pressão sobre os
prédios. Entretanto, defende a urgência de políticas de
habitação para evitar o crescimento do fenómeno.
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ções para implantar pilares,
levando ao surgimento de fissuras.
“Outro aspecto que não
tem sido levado em conta é o
facto de que os tectos dos terraços são projectados para ter
cobertura para escoar a água
das chuvas, facto que não
acontece quando são erguidas
estas obras. Como consequência, temos muitos edifícios
com bolor devido a dificuldade
de gestão das águas”, lamenta.
Alerta ainda para os riscos

da remoção destas obras, pelo
facto de deixar espaços abertos que vão facilitar infiltrações
nas residências, gerando outros transtornos para os moradores destes condomínios.
“Estas edificações são um
atentado à segurança dos moradores dos prédios. É inconcebível que quando todos estão

a dormir, haja pessoas a erguerem casas e perturbar o sono
dos outros”, lamentou.
Segundo a fonte, a implantação de uma infra-estrutura é
precedida pelo cálculo da pressão que os solos podem receber
e o acréscimo de casas coloca
em causa a avaliação feita pelos
projectistas.
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Aposta no trabalho
nocturno

Silva Magaia falando à imprensa

OS munícipes que violam as
normas municipais e edificaram dependências nos terraços
dos prédios e espaços comuns
têm privilegiado o trabalho
nocturno, dificultando a acção
inspectiva levada a cabo pelas
autoridades.
A problemática das obras
clandestinas está a ser segui-

da com a atenção e seriedade,
e a edilidade tem uma equipa
de fiscais que percorre diariamente o território, incluindo
aos sábados, e sempre que se
justifique aos domingos.
O vereador de Ordenamento Territorial, Urbanização
e Ambiente, Silva Magaia, explica que os edifícios são pro-

jectados para possuírem solidez e segurança no decurso da
sua vida útil e estas intervenções ameaçam essa integridade. Acrescenta que os edifícios
são servidos por instalações
dimensionadas para prover
água e electricidade à medida
da lotação projectada, incluindo sistemas de recolha e tratamento do esgotos.
“Não vamos falar sobre as
canalizações de água e instalações eléctricas, nem das infiltrações e frequentes incêndios
provocados por curto-circuitos, sendo estes lugar-comum
no nosso dia-a-dia”, acrescentou
Magaia revela que as construções clandestinas nos terraços descarregam o esgoto das
suas casas de banho, ligando as
sanitas aos tubos de ventilação
das fossas, como se fossem latrinas.

Uma violação
aos princípios
de urbanidade
A PROLIFERAÇÃO de obras clandestinas na cidade de Maputo representa uma grave violação aos direitos colectivos
consagrados na Constituição da República e um desrespeito
aos princípios de urbanidade e coabitação social.
Silva Magaia revela que a edilidade adoptou uma estratégia de notificações massivas aos proprietários das obras
ilegais, onde serão instados a remover as suas construções,
concedendo-lhes um prazo, findo o qual, serão removidas
pelo Município.
“Exortamos aos cidadãos que se encontram a executar
obras sem a devida autorização, para que se aproximem do
Município e regularizem a sua situação, sob pena de verem
as obras embargadas e sujeitas às multas previstas na legislação”, disse.
Vincou que o município tem a responsabilidade de salvaguardar a integridade física dos cidadãos, protegê-los de
ameaças à sua saúde, e garantir que usufruam de um ambiente digno e aprazível.
“Onde a razão não consiga vingar, seremos obrigados a
usar da força para impor a ordem, o respeito, a legalidade e
o bem-estar colectivo. Fá-lo-emos para o bem comum, por
isso não iremos vacilar”, garantiu.
Refira-se que nos primeiros três meses do ano, foram inspecionadas 65 obras, tendo sido autuadas 31 por infrações que
incluem a utilização indevida de licenças, execução de obras
não autorizadas, construções nos espaços comuns dos prédios e edificações em terrenos pertencentes a outrem.

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

MUSEUS
Museu da Revolução – Av. 24 de Julho,
n.º 2999

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-Min, n.º 1233

MUNÍCIPE FALA

J. MUIANGA

Acácio Mondlane

Construção e remoção das “deps” causam danos na estrutura-Zélia Langa

21625031
    21327206

Museu Nacional da Moeda – Rua
Consiglieri Pedroso
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de desencorajar o fenómeno,
conjugando com investimentos na área de mobilidade.
Para o académico, as edificações nos espaços comuns
dos condomínios verticais sobrecarregam a estrutura dos
edifícios e comprometem as
infra-estruturas de água e saneamento pré-existentes.
“Algumas destas ocupações foram feitas com permissão das autoridades e a

ln

AS autoridades municipais
devem acelerar a fiscalização
visando travar as construções
clandestinas nos terraços em
salvaguarda da segurança dos
moradores e garantia de condições de higiene e saneamento.
O arquitecto e planeador
físico, Luís Lage, defende a este
propósito, a implementação de
programas habitacionais voltados para jovens como forma
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É preciso analisar caso a caso- Luís Lage

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

Museu da História Natural – Travessa
do Zambeze, n.º 104

am

Administração do Parque Imobiliário do Estado (APIE) chegou a cobrar renda. Portanto,
é preciso ver o que aconteceu,
porque há uma história por detrás desta situação”, disse.
Acrescenta que nos prédios há áreas comuns como
os terraços que não podem ser
privatizadas, devendo servir
como zonas de serventia para
lavagem da roupa ou armazenamento de bens, mas não
para habitar.
“É preciso analisar caso
a caso porque é difícil tomar
uma posição quando a cidade
já cresceu e foram estabelecidos bairros em cima dos telhados. É um problema sério
que deve ser resolvido olhando
para as especificidades de cada
caso, porque há pessoas que já
investiram e vivem ali há muitos anos”, vincou.
Segundo Lage, as lages
de cobertura dos edifícios são
calculadas em função das cargas de suporte que vão ter,
não estando, em alguns casos,
preparadas para admitir novas
cargas por não terem sido dimensionadas para esse efeito.

A CONSTRUÇÃO ou remoção
de habitações nos terraços arrisca a integridade da estrutura dos edifícios, com prejuízos
financeiros e impacto negativo
na redução do seu tempo de
vida útil.
A engenheira civil Zélia
Langa, explica que a acção leva
à pressão do prédio na sua totalidade, com maior impacto
para a sapata e na gestão de
águas residuais. Zélia explica
que os executores das obras
clandestinas fazem perfura-
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Prejuízos incalculáveis
Travar o fenómeno
para proteger inquilinos

Ac

CRUZ VERMELHA

t.m

O

DESEJO de residir
no centro da cidade
de Maputo, aliado aos custos para
aceder a espaços

O fenómeno não é novo,
porém nos últimos tempos
ganhou proporções alarmantes. Jovens munícipes
erguem habitações nos terraços dos edifícios e noutros
espaços proibidos, numa

para edificar uma habitação condigna, levaram ao
surgimento de construções
ilegais que arriscam a integridade dos edifícios, a segurança dos utentes e outros
danos que daí possam advir.

Chamadas de Socorro ----------- 82 198
Geral: 21322222
21322334

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

no

Construções clandestinas geram bairros nos terraços

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Geral de Mavalane------------- 21675167
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FOTOS DE U. MATULA

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere, 764

clara violação às normas e
posturas municipais sobre
edificações.
O cenário preocupa as
autoridades municipais, que
já accionaram, inclusive,
mecanismos legais de inspecção e actuação sobre tais
obras clandestinas, tomando assim as medidas apropriadas.
Os bairros do Alto Maé e
Malhangalene são o epicentro da desordem que se assiste, ferindo a estética da cidade das acácias e perigando a
vida dos seus utentes.
Os casos mais gritantes
podem ser testemunhados
na Avenida da Malhangalene, ruas do Castelo Branco,
do Largo de Ouro e de Manica, no bairro da Malhangalene e na Josina Machel,
próximo da Escola Secundária Francisco Manyanga, no
Alto Maé.
As mesmas continuam a
crescer e tem se espalhado
um pouco por todos os bairros. Há ainda “deps” que

Benvinda Eugénio

Transporte de passageiros
escasseia no Magoanine “C”
OS moradores de Magoanine “C”, popularmente conhecido por Matendene, no município de Maputo, ressentem-se da falta de
transporte de passageiros, sobretudo para o
centro da cidade.
Segundo os residentes para chegar à
baixa da cidade ou Museu precisam fazer
ligações.
“A maioria dos autocarros que fazia a
rota Baixa ou Museu/Matendene abandonou a via, por causa das lombas demasiado
elevadas, que vezes sem conta são responsáveis pela avaria desses meios de mobilidade”, contou Acácio Mondlane, residente no
Matendene desde 2002.
Mondlane acrescentou que os transportadores semi-colectivos também fogem da
rota, devido as enchentes provocadas pela
falta de redes pluviais nas ruas Ndambi 2000
e Graça Machel.
Benvinda Eugénio, residente há 19 anos,
disse que os passageiros acabam atrasando
aos seus postos de trabalho, escola ou negócios, devido à carência.
“É normal esperar pelo transporte du-

rante 30 minutos ou mais que uma hora. Por
isso, as paragens estão sempre lotadas. Eu,
por exemplo, sou obrigada a fazer ligações
para evitar atrasos. O custo das deslocações
acaba aumentando para o dobro ou triplo”,
afirmou.
Para Pedro Vida, residente há cinco
anos, é de opinião que município deve remodelar as lombas para minimizar danos
causados aos veículos.
“Também deve bombear a água logo
que a chuva cesse, pois os transportadores
acabam usando vias precárias, aumentando
desse modo o risco de danificar os meios”,
apelou
Por sua vez, Luís Alberto, residente há
três anos, indicou que para além de melhorar as condições de mobilidade, há necessidade das autoridades aumentarem o
patrulhamento, com vista a estancar a criminalidade.
“Alguns indivíduos têm roubado bens
dos residentes nas paragens, daí que temos
medo de circular, sobretudo à noite”, apontou Alberto.

Pedro Vida

Luís Alberto
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PROVENIENTES DA ÁFRICA DO SUL

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
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Governo abre excepção
na importação de ovos
e poedeiras
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TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 30.04.2021

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
30 de abril de 2021

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE
30 de abril2.
deOPERAÇÕES
2021

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Permutas de Liquidez entre Instituições de Crédito

Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária
COM GARANTIA
COM
Valor GARANTIA
Taxa
Valor
Taxa
0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

no

Prazode Liquidez entre
SEM
GARANTIA
Permutas
Instituições
de Crédito
Prazo
SEM GARANTIA Taxa
(dias)
Valor
(dias)
Valor
Taxa
Overnight
0.00
Overnight
0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
…
0.00
…
0.00
-

0.00

-

e/

Facilidades Permanentes
Permanentes de
de Depósito
Depósito ee de
de Cedência
Cedência (FPD
(FPD ee FPC)
FPC)
Facilidades
Prazo
FPD
FPC
Prazo
FPD
FPC
(a)
(a)
(dias)
Valor
Taxa(a)
Valor
Taxa(a)
(dias)
Valor
Taxa
Valor
Taxa
10.25%
0.00
16.25%
Overnight
5,791.55
10.25%
0.00
16.25%

Colocações
por prazo
91 dias
Bilhetes
do Tesouro
- Emissão Primária
Colocações
por prazo
91 dias
Valor colocado
Tipo A
5,315.00
Valor
colocado
Tipo A
5,315.00
Taxa Média
Ponderada
13.34%
Taxa
Ponderada
13.34%
Data Média
última colocação
21-abr-21

182 dias

364 dias

182
dias
2,952.00
2,952.00
13.36%
13.36%
21-abr-21

364
dias
1,268.00
1,268.00
13.38%
13.38%
21-abr-21

Total/Média
9,535.00
9,535.00
13.35%
13.35%
21-abr-21

Data
colocação
Valorúltima
colocado
Tipo B

21-abr-21
0.00

21-abr-21
567.00

21-abr-21
437.00

21-abr-21
1,004.00

n.a

26-mar-21

26-mar-21

26-mar-21

Valor colocado Tipo B
Taxa Média Ponderada
Taxa Média Ponderada
Data última colocação
Data última colocação

BT em
em Carteira
Carteira
BT
Taxas BT
BT em
em Carteira
Carteira
Taxas
Taxa últimas
últimas66colocações
colocações
Taxa

0.00
n.a

567.00
13.36%
13.36%
26-mar-21

37,735.00
37,735.00
13.02%
13.02%
13.02%
13.02%

30,454.00
30,454.00
12.56%
12.56%
13.33%
13.33%

437.00
13.38%
13.38%
26-mar-21

Total/Média

1,004.00
13.37%
13.37%
26-mar-21

67,270.00
67,270.00
10.57%
10.57%
13.35%
13.35%

135,459.00
135,459.00
11.70%
11.70%
13.37%
13.37%

(a) Taxas pré-fixadas do BM.
BM.

Venda
Venda de
de Bilhetes
Bilhetesdo
doTesouro
Tesourocom
comAcordo
Acordode
deRecompra
Recompra
Descrição
07
28
Descrição
07dias
dias
28dias
dias

t.m

Transacções
Transacções de
de Títulos
Títulos entre
entre Instituições
Instituições de
de Crédito
Crédito
Prazo

Prazo

//

O Governo decidiu abrir excepção para a importação de ovos para incubação, pintos e poedeiras que não provenham das província sul-africanas de Gauteng e NortWest

s:
ttp

parado com o período homólogo de 2020. Por outro lado,
importou 29,74 mil milhões
de patacas, mais 82,5%, em
termos anuais.
O défice da balança comercial até Fevereiro do corrente ano cifrou-se em 26,28
mil milhões de patacas, face

am
Açúcar branco

Kg

83.00

84.00

84.00

84.00

0

80.00

80.00

Kg

72.00

72.00

0

73.00

73.00

0

71.00

71.00

0

Kg

50.00

50.00

0

20.00

20.00

0

20.00

20.00

0

Farinha de milho

Nacional

Kg

52.00

52.00

0

56.00

55.00

-2

40.00

40.00

0

F de trigo

Nacional

F. Trigo Flor bela

Nacional

kg

54.00

54.00

0

-

-

-

-

-

-

Arroz corrente

Importado

Kg

66.00

65.00

-2

50.20

49.20

-2

48.00

48.00

0

Arroz extra

Importado

Kg

79.00

79.00

0

62.76

62.76

0

50.00

50.00

0

Feijão manteiga

Nacional

Kg

109.00

109.00

0

93.33

93.33

0

96.50

94.00

-3

Feijão manteiga

Importado

Kg

140.00

140.00

0

-

-

-

-

-

Amendoim

Nacional

Kg

122.00

122.00

0

146.67

146.67

130.00

120.00

-8

Amendoim

Importado

Kg

184.00

187.00

2

-

-

-

-

Batata

Nacional

Kg

42.50

0

45.30

42.00

-7

Batata

Importada

Kg

46.00

46.00

0

62.00

62.00

0

55.00

55.00

0

Tomate

Nacional

Kg

117.00

106.00

-9

112.50

112.50

0

85.00

85.00

0

Tomate

Importado

Kg

117.00

106.00

-9

-

-

-

-

0

Cebola

Nacional

Kg

44.00

45.00

2

47.50

47.50

74.00

74.00

0

Cebola

Importada

Kg

0.00

0.00 #DIV/0!

42.50

0

0
#DIV/0!

0

48.00

48.00

0

-

-

-

63.00

63.00

0

Óleo alimentar

Nacional

Litro

140.00

140.00

0

149.00

149.00

0

100.00

100.00

0

Importado

Litro

255.00

255.00

0

150.00

150.00

0

120.00

120.00

0

Ovos

Nacional

Dúzia

116.00

116.00

0

99.20

98.00

-1

103.00

100.00

-3

Ovos

Importado

Dúzia

116.00

115.00

-1

-

-

-

104.00

102.00

-2

Frango congelado

Nacional

Unidade

310.00

313.00

1

216.00

214.00

-

0

Frango congelado

Importado

Unidade

296.00

301.00

2

-

-

-

-

-

0

Galinha viva

Nacional

Unidade

0.00

0.00

-

-

-

-

275.00

280.00

Carapau (16 cm)

Importado

Kg

144.00

144.00

0

146.00

140.00

-

-

0

Carapau (18 cm)

Importado

Kg

157.00

157.00

0

-

-

25.00

25.00

0

Carapau (20 cm)

Importado

Kg

161.00

161.00

0

160.00

160.00

-

-

0

0.00 #DIV/0!

-1

-4
0

-

2

Carapau (25 cm)

Importado
Kg
1 175.00 175.00
0
30.00
30.00
0
171.00
172.00
0.00
0.00 #DIV/0! 200.00 200.00
Peixe seco
Nacional
Kg
0
320.00 320.00
0
Fonte: INFOCOM – MIC/DNCI, DPICOM de Maputo,Beira e Nampula, em colaboração com as Lojas/Mercearias Kuksar, Issufo
Nur, Nina Comercial e Mercado Mercados Municipais - Maputo: Casa Mamad, Mercearia Rugnate, Mercado Estrela, Mercearia
July, Mercearia Venancio, Mercado Mahotas, Mercearia C. Nilza, Mercearia Pitambar, Mercearia Bofrank, Mercado Janet,
Mercado Central e Mercado Xipamanine. - Beira: Bazar Filipe, Tarmahomed Hashan, Mercearia Maquinino e Mercado do Maquinino;
Nampula: Mercado Waresta,Mercado Municipal, Mercados dos Belenenses, Mercado Matadouro, Loja Atlas Comercial e Loja Afrivision
Trading.

no

cretário Permanente do Ministério da Economia e Finanças,
Domingos Lambo, durante
uma capacitação de formadores para o Subsistema de Planificação e Orçamentação (SPO)
e para o de Administração do
Património do Estado (SPE).
A formação era dirigida aos
gestores e técnicos de planificação e orçamentação ao nível
central, órgãos de governação

descentralizada e da representação do Estado, com vista
a certificar a sua qualidade e
fiabilidade, bem como garantir
que o exercício da planificação e orçamentação para 2022
ocorra com sucesso.
“Pretendemos que, com
esta capacitação, os formandos sejam mensageiros e campeões da mudança ao nível da
província, irradiando a onda

que consta no novo Módulo de
Património de Estado (MPO) e
gestão do orçamento”, frisou
Domingos Lambo.
A capacitação enquadra-se
no desenho do quadro macro
fiscal, visando apoiar os órgãos
e instituições públicas no processo de programação, assim
como uniformizar os procedimentos de preparação das
propostas do Plano Económico

NO MERCADO SECUNDÁRIO

(Valores
expressos
Milhões de
3. COMPRA
Eem
VENDA
DEMeticais)
TÍTULOS

(b)

NO MERCADO SECUNDÁRIO

28-abr-21

28-abr-21

28-abr-21

Data da última venda

13.27%

26-abr-21

6-nov-17
21.00%

Taxa Média Ponderada

6-nov-17
Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
Overnight
Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Valor Títulos Vendidos
0.00
Descrição
Overnight
Taxa Média Ponderada
-

-

Taxa Méd. Pond.

13.24%

Bancos p/ Bancos

0.00

Taxa Méd. Pond.

-

-

-

0.00
-0.00
0.00

0.00
13.24%
0.00
8.67

-

-

-

13.24%

BT's em Carteira dos Bancos
0.00
0.00
BT's em Carteira do Público

-

127,420.10
0.00
8,038.90

-

-

BT's em Carteira dos Bancos
127,420.10
BT's em
Carteira
Público FINANCEIRO
8,038.90
4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME
RATE
DOdoSISTEMA
MOÇAMBICANO
(b)
Bilhetes do Tesouro. (A

VIGORAR DE 01-04-2021 A 30-04-2021)

Taxa
Descrição
Taxa
de juro de política
monetária
(MIMO)
4. INDEXANTE
ÚNICO
- PRIME
RATE DO SISTEMA13.25%
FINANCEIRO
Indexate
Único
MOÇAMBICANO
(A VIGORAR DE 01-04-2021 A 30-04-2021) 13.30%
5%
Prémio de Custo
6%
5.60%
Taxa
Descrição
Prime
Rate do Sistema Financeiro Moçambicano
18.90%

28-abr-21

n.a.
-

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Venda
de Títulos com Recompra
/ Compra
de Títulos com Revenda
Bancos p/ Público
0.00
0.00
0.00
0.00
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Público
0.00
0.00
0.00
0.00
Público p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd.
Méd. Pond.
Pond.
Taxa
----Público p/
Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Bancos
p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
---Vendas
deBancos
Títulos Definitivas
Bancos p/
0.00
0.00
0.00
0.00
Vendas
porPond.
prazo
1 - 91- dias
92 - 182
Taxa Méd.
- dias 183 - 364
- dias Total / Média
Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Vendas p/
dePúblico
Títulos Definitivas
Taxa
Méd.
Pond.
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Público p/ Bancos
8.67
0.00
0.00
8.67

0.00
-0.00
0.00

28-abr-21

13.40%

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda
Compra de Bilhetes do Tesouro
com Acordo 2de- 7Revenda
Descrição
Overnight
dias
+ de 7 dias
Descrição
Overnight
2 0.00
- 7 dias
+ de
7 dias
Valor
Títulos Comprados
1,989.66
0.00
Taxa
21.00%
ValorMédia
TítulosPonderada
Comprados
1,989.66
0.00
0.00

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

0.00
13.24%
0.00
8.67

13.38%

ValordaTítulos
Data
últimaVendidos
venda

0.00
n.a.

Taxa Média Ponderada

-

0.00
2 - 7 dias
-

0.00
n.a.

Data da última compra

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

11-out-16

5.
NOTAS
EXPLICATIVAS
Data
da última
compra

11-out-16

11,090.44
13.30%

11-out-16

2,953.34
14.89%

11-out-16

Total / Média

Total
/ Média
1,989.66
21.00%
1,989.66
6-nov-17
21.00%

n.a.

6-nov-17

+ de 7 dias

0.00
+ de 7 dias
-

0.00
n.a.

-

Data da Definitiva
última venda
n.a.
n.a.
Compra
de Bilhetes do Tesouro
Descrição
1 - 30 dias
31 - 63 dias
Valor
Títulos
Comprados
Compra
Definitiva
de Bilhetes11,090.44
do Tesouro 2,953.34
Taxa
Média Ponderada
14.89%
Descrição
113.30%
- 30 dias
31
- 63 dias

13.39%

28-abr-21

n.a.
-

n.a.
2 - 7 dias

2,588.27
2,588.27
13.39%

Total / Média

0.00
Total / Média
-

0.00
n.a.

-

-

n.a.

n.a.

+ de 63 dias

192.99

+17.00%
de 63 dias
11-out-16

192.99
17.00%

Total / Média

14,236.78
13.97%
Total
/ Média
11-out-16

11-out-16

14,236.78
13.97%
11-out-16

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

Bilhetes do Tesouro (BT's) - são valores mobiliários escriturais representativos de empréstimos de curto prazo da República

Operações com acordo de recompra – venda de títulos com o acordo de recompra assumido pelo vendedor,
de Moçambique, denominados em moeda nacional e destinam-se ao financiamento do défice de tesouraria corrente do
conjugadamente com acordo de revenda assumido pelo comprador, para liquidação em data pré-estabelecida.

Estado e às intervenções do Banco de Moçambique no âmbito da política monetária. Os BT's são vendidos em sistema de
leilão aos operadores do mercado monetário.

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

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

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

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

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

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique vende títulos (BT's) aos

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

Taxa
de juro
de política
monetária
13.25%do BM no MMI.
Taxa
de juro
de Política
monetária
(MIMO)(MIMO)
- principal sinalizador e taxa de intervenção
É fixada
pelo Comité
Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique compra por via de leilão,
Indexate
Único de Política Monetária (CPMO).
13.30%
Permanente
- cedência
de liquidez
pelo Banco
de Moçambique
aos operadores do mercado
títulos
que estãode
naCedência
posse dos(FPC)
operadores
do mercado
e injectando
liquidez
no mercado.
Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas5%
no MMI para prazos overnight Facilidade
, (BT's)
Prémio de Custo

6%

5.60%

entre o dia 16 de cada mês até o dia 15 do mês seguinte.

que se encontrem com défices temporários de liquidez.

Facilidade Permanente de Depósito (FPD) - depósitos livres em moeda nacional efectuados pelos operadores do mercado
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano
18.90%
de Liquidez
- operações
de transferência
(empréstimo) de fundos entre as instituições participantes no MMI.
Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação Moçambicana Permutas
que se encontrem
com
excessos temporários
de liquidez.
de
Bancos
(AMB).
Taxa
de juro
de Política monetária (MIMO) - principal sinalizador e taxa de intervenção do BM no MMI.

É fixadaRate
pelodo
Comité
de Política
Monetária
(CPMO). - é a taxa única de referência para operações de Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não
Prime
Sitema
Financeiro
Moçambicano
Empresas e de
Particulares,
que realizam
operaçoes
de compra
e venda
de títulos comaos
os operadores
Bancos.
Facilidade
Permanente
Cedência (FPC)
- cedência
de liquidez
pelo Banco
de Moçambique
do mercado
crédito
de Taxa
de -Juro
sistema financeiro
moçambicano,
composta
do Indexante
Indexante
Único
taxaVariável
média do
ponderada
das operações
realizadas
no MMIpela
parasoma
prazos
overnight Monetárias,
,
que se encontrem com défices temporários de liquidez.
Único
do 16
Prémio
de Custo.
entre oe dia
de cada
mês até o dia 15 do mês seguinte.

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 019/21
Maputo, 30 de Abril de 2021.
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 30 Abril
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
de 2021
CÂMBIOS(MT)
VENDA

PAÍSES

MOEDAS

COMPRA

MÉDIA

Estados Unidos(a)

Dolar

57,02

58,16

57,59

3,97
5,25
3,97
1,42
2,56

4,05
5,35
4,05
1,45
2,61

4,01
5,30
4,01
1,43
2,58

523,41
73,16
24,64
150,85

533,87
74,63
25,13
153,86

528,64
73,90
24,89
152,35

10,66
46,47
8,82
8,82
9,27
79,13
6,92
6,78
62,66
68,91

10,88
47,40
9,00
8,99
9,45
80,71
7,06
6,92
63,91
70,28

10,77
46,94
8,91
8,91
9,36
79,92
6,99
6,85
63,29
69,60

-

Óleo alimentar

0.00

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

26-abr-21

Taxa Média Ponderada

0

Nacional

60.00

0.00

Data da última venda

Maputo, 30 de Abril de 2021.

Nacional

60.00

0.00

(b)

1,065.76
1,065.76
13.38%

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

Açúcar castanho

#DIV/0!

Taxa
Taxa
0.00

60,058.32
60,058.32
13.27%

63
63dias
dias
1,522.51
1,522.51
13.40%

Total
Total/ /Média
Média

Valor Títulos Vendidos
Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada

Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não
crédito de Taxa de Juro Variável do sistema financeiro moçambicano, composta pela soma do Indexante Monetárias, Empresas e Particulares, que realizam operaçoes de compra e venda de títulos com os Bancos.
Único e do Prémio de Custo.

M ilho

kg

0.00

Valor
Valor
0.00

Variação
%

28/04/2021

21/04/2021

Variação
%

28/04/2021

21/04/2021

1

0.00

VENDA DEFINITIVA

Cidade de Nampula

Cidade da Beira

Variação
%

28/04/2021

21/04/2021

Cidade de Maputo

u/m

Origem
Nacional

Overnight

VENDA DEFINITIVA

Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação Moçambicana Permutas de Liquidez - operações de transferência (empréstimo) de fundos entre as instituições participantes no MMI.
de Bancos (AMB).
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Valor
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Taxa
0.00
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(b) Bilhetes do Tesouro.
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ordem de 49.20MT/kg contra
50.20MT/kg.
Cidade de Nampula
Nesta cidade, os preços
dos produtos registaram crescimento de 2% para a galinha
viva a custar 280,00MT/Un
contra 275,00MT/Un da semana anterior; registaram-se
reduções nos preços, do peixe seco nacional que reduziu
o amendoim nacional em 8%
a custar 120,00MT/kg contra
130,00MT/kg, a batata nacional em 7% a custar 42,00MT/
kg contra 45.30MT/kg, e em
3% para o feijão manteiga nacional a custar 94,00MT/kg
contra 96,50MT/kg, e ovo nacional a custar 100,00MT/Duz
contra 103,00MT/Duz, da semana anterior.
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tra 44,00MT/kg; reduziram
de preço, o tomate nacional
e importado em 9% a custarem 106,00MT/kg contra
117,00MT/kg, arroz corrente importado em 2% a custar
65,00MT/kg contra 66,00MT/
kg, os restantes produtos registarem estabilidade.
Cidade da Beira
Na semana em análise os
preços dos produtos registaram estabilidade, com excepção do carapau (16cm) importado que reduziu em 4%
a custar 140,00MT/kg contra 146,00MT/kg da semana
transacta, em 2% para farinha
de milho nacional a custar de
55,00MT/kg contra 56,00MT/
kg,da semana anterior, e arroz corrente importado na

(dias)
(dias)
Overnight

Taxa Méd. Pond.

às 13,29 mil milhões de patacas em relação ao período
homólogo de 2020.
No primeiro trimestre, o
valor total do comércio externo de mercadorias foi de
33,2 mil milhões de patacas,
mais 72%, do que o registado
no mesmo período de 2020.

:h

291 mil patacas (2.086.470
meticais), ainda assim, um
aumento de 276,9 por cento,
indicaram as autoridades do
Macau.
No total, Macau exportou
produtos avaliados em 3,46
mil milhões de patacas, um
aumento de 15,1%, se com-

mercadorias no valor de 163
milhões de patacas (cerca de
1168.7 milhões de meticais),
nos primeiros três meses do
ano, indicou a DSEC em comunicado.
Por outro lado, os países lusófonos importaram
produtos no valor de apenas

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
COM REVENDA

Bancos p/ Público
Taxa
Taxa Méd.
Méd. Pond.
Pond.
Bancos
p/ Bancos
Público p/
Bancos

Executivo exige melhorias
no processo de orçamentação
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TAXAS DE CÂMBIO

COMPRA

VENDA

58,14

SB

Preços médios dos produtos básicos
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TAXAS DE CÂMBIO

COMPRA

57,00

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

Países lusófonos exportaram
menos 14,5% para Macau

O GOVERNO exige mais transparência e integração nos processos por parte dos funcionários do Ministério da Economia
e Finanças, afectos ao sector de
planificação e orçamento, com
vista a melhorar cada vez mais
a gestão dos recursos alocados
as diferentes instituições do
Estado.
O apelo foi feito, recentemente, em Maputo, pelo Se-

TAXAS DE CÂMBIO

58,14

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA

NO 1.º TRIMESTRE

OS preços médios dos produtos alimentares básicos dos
produtos monitorados pelo
Ministério da Indústria e Comércio (MIC) praticados em
lojas e mercados nas cidades de
Maputo, Beira e Nampula , na
semana finda, comportaram-se do seguinte modo:
Cidade de Maputo
Na semana em análise os
preços de amendoim importado, frango congelado importado, e cebola importada, registaram um aumento em 2%,
tendo o amendoim importado na ordem de 187,00MT/
kg contra 184,00MT/kg,
frango congelado importado em 301,00MT/Un. contra
296,00MT/Un., cebola importada em 45,00MT/kg con-

15:30

57,00

ÚNICO

OS países lusófonos exportaram menos de 14,5% para
Macau no primeiro trimestre
do ano, em relação a igual
período de 2020.
De acordo com a Direcção
de Serviços de Estatísticas e
Censos (DSEC) do Macau, os
países lusófonos exportaram

12:30

ABC

MZB

O

09:30

no
vo
j
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UBA

GOVERNO
decidiu
abrir excepção para a
importação de ovos
para incubação, pintos e poedeiras, não
provenientes das áreas de
ocorrência da gripe viária, na
África do Sul.
A medida visa evitar a escassez daqueles produtos no
mercado nacional, segundo o
Porta-voz da Autoridade Tributária de Moçambique, Fernando Tinga, citado pela Rádio
Moçambique.
“Quando estes produtos
não provenham das províncias
assinaladas a vermelho – Gauteng e NortWest, as empresas
quando declaram os seus produtos, as Alfândegas, em coordenação com os funcionários
da Direcção Provincial da Agricultura fazem a aferição para
ver se, de facto, as declarações
feitas estão em conformidade
com aquilo que está estabelecido ou não”, disse.
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e Social e Orçamento do Estado
(PESOE) no MPO e a elaboração do Plano de Contratação
para os Técnicos de nível Central e Provincial.
O evento, que decorreu na
cidade de Maputo, contou com
apoio do Centro de Desenvolvimento de Sistema de Informação de Finanças (CEDSIF)
e seus parceiros (PNUD-SUNRED e UNICEF).

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

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

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

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

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.769,81000
Venda.............. 1.770,58000

3,2500000
0,2063800

%
%

Maputo, 03.05.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.
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CIDADE DA BEIRA
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Segunda-feira, 3 de Maio de 2021

mero de habitantes relativamente aos restantes bairros
daquela urbe.

Recorde-se que ainda na
quinta-feira foram entregues
os mercados da Massamba

@
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Reabilitado bloco
de fisioterapia
O BLOCO de Fisioterapia do
Hospital Central da Beira (HCB)
acaba de ser reabilitado no
âmbito da recuperação de infra-estruturas destruídas pelo
ciclone Idai, que fustigou a cidade em Março de 2019. A obra
foi entregue sexta-feira última.
Trata-se de um serviço

s:
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pois a considerou fora da Lei, referindo que a
intervenção da PRM deve ser sempre de garantir a ordem e tranquilidade pública, sobretudo
nesta fase da pandemia do coronavírus.
Entretanto, Stella Zeca reiterou a necessidade dos líderes religiosos colaborarem com as
equipas multisectoriais de fiscalização das medidas de prevenção do coronavírus, reconhecendo que a igreja é uma peça importante de
ajuda na moralização da sociedade.
“Estamos a aprender todos os dias sobre o
comportamento deste vírus, mas ninguém está

ttp

flagrante violação dos Direitos Humanos.
Por outro lado, lamentaram terem sido frequentemente abordados pelos homens de manutenção da ordem e tranquilidade públicas
sem respeito.
Sobre o assunto, o representante no Comando da PRM em Sofala, Fernando Ribeiro,
agradeceu tais denúncias e prometeu canalizar
ao seu superior hierárquico para uma tomada
de decisão.
Em nome daquela corporação policial, o
interveniente garantiu a mudança de actuação,

t.m
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Religiosos queixam-se da actuação da Polícia
LÍDERES religiosos, na cidade da Beira, queixam-se, de alegado excesso de zelo da Polícia, durante a fiscalização das medidas de prevenção do novo coronavírus.
O facto foi denunciado há dias naquela cidade durante um encontro orientado pela Secretária do Estado na província de Sofala, Stella
Zeca, para falar sobre a retomada dos cultos religiosos no país.
Conforme foi dito, nestas incursões a PRM
chega a chicotear os líderes religiosos em pleno
culto e perante crentes, o que consideram uma

:h

PUBLICIDADE

O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas
em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 (trinta) dias,
a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a oporse que seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número 10502L para Metais Básicos,
Metais Preciosos e Rochas Ornamentais, nos distritos de Mopeia e Morrumbala, na província da
Zambézia, a favor da requerente LAND SERVICES II, LDA, com as seguintes coordenadas geográficas:
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Maputo, aos 19/2/2021
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

CONSELHO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA 17)

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSOS

De acordo com o n° 1 do artigo 61 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se o cancelamento dos concursos
abaixo indicados:
N° de Concurso

Ca
na

Fundamento de Cancelamento
O concurso fica Cancelado por motivos Técnicos

Concurso Por Cotações N° OM-09/CMM/AD- Fornecimento de máquina e equipamento O concurso fica Cancelado por motivos Técnicos
MKMB/UGEA 17/2021
de cozinha

4915

Maputo, aos 3 de Abril de 2021
BAIXE JÁ!

A UGEA
(Ilegível)

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE

4410
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Termos e condições aplicavéis

Objecto de Contratação

Concurso de Pequena Dimensão N° OM-08/CMM/ Aquisição de material de higiene e limpeza
ADMKMB/UGEA 17/2021

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

esteve a cargo da organização
não-governamental austríaca
Light For The World, que, para
o efeito, desembolsou 5,8 milhões da meticais.
Segundo o coordenador da
organização nesta região do
país, Zacarias Zicai, o apoio na
reabilitação daquela infra-estrutura visa, essencialmente,
que até 2030 a cidade da Beira
tenha serviços de excelência na
área de medicina e reabilitação
física.
Zicai deu ainda a conhecer
que está em curso a elaboração
de um plano estratégico
para definição de linhas
mestras para a melhoria da
prestação de serviços da medicina física.
Por sua vez, o director geral
do HCB, Nelson Mucopo agradeceu ao parceiro pelo apoio,
pois a reabilitação do Bloco de
Fisioterapia vai proporcionar
melhores condições de tratamento daquele serviço.
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Longitude
35 24 40,00
35 31 10,00
35 31 10,00
35 33 20,00
35 33 20,00
35 36 0,00
35 36 0,00
35 30 0,00
35 30 0,00
35 24 40,00

Te
le

Latitude
-17 40 0,00
-17 40 0,00
-17 38 10,00
-17 38 10,00
-17 39 0,00
-17 39 0,00
-17 43 0,00
-17 43 0,00
-17 42 0,00
-17 42 0,00

o

Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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contra as igrejas e gostaríamos de continuar a
trabalhar em cordialidade”, referiu, condenando veementemente o excesso e violação
dos Direitos Humanos por parte da Polícia.
Numa primeira fase, referiu que vai orientar
a PRM para o cumprimento das medidas sem
excessos de zelo.
Em caso de reincidência, a governante
orientou aos líderes religiosos a contactarem
urgentemente à Direcção Provincial de Justiça
e Trabalho para actuar contra os eventuais prevaricadores.

que compreende quatro áreas
fundamentais,
fisioterapia,
ortopedia, fisioterapia da fala
e ocupacional, que atende
doentes com problemas neuro-muscu-esqueléticos, traumatismos crânio-encefálico,
doenças vasculares e musculares e várias outras categorias.
O acto foi presenciado pela
Secretária do Estado na província de Sofala, Stella Zeca,
que recomendou aos profissionais afectos àquele serviço
para serem pacientes no atendimento aos doentes.
Stella Zeca recordou que
o número de psicólogos que
prestam assistência aos pacientes no Bloco de Fisioterapia
do HCB é reduzido, impondo-se, por conseguinte, a necessidade de inversão da situação
aumentando os efectivos de
forma a garantir um melhor
acompanhamento.
A reabilitação dos serviços de medicina física do HCB

ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMUBUKWANA
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Stella Zeca visitando o bloco de fisioterapia
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Vendedoras do mercado da Munhava em festa

te para a recolha de lixo nos
mercados, mas sediado na
Munhava, por ter maior nú-

e Central na sequência do
seu enquadramento na reconstrução pós-ciclone Idai,
avaliadas, na globalidade, em
450 mil dólares norte-americanos financiados pela Holanda.
O projecto em alusão
foi executado pela Global
Alliance for Improved Nutrition (GAIN) e pretende
garantir o manuseio de produtos frescos e bem conservados, observando as normas
de sanidade.
O director-interino daquela instituição financeira,
Gaspar Cuambe, anunciou
ainda que o mercado da Munhava terá uma fábrica de
gelo, sistema de digitalização
das operações na gestão alimentar, uma iniciativa que,
mais tarde, vai ser replicada
aos mercados de Massamba
e Central, este último situado
no bairro de Chaimite.
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MERCADO da Munhava-Central que
conta com 118 bancas fixas vai funcionar em regime
experimental como modelo
na cidade da Beira, prestando
múltiplos serviços de interesse público.
Segundo o autarca Albano
Carige, serão instaladas actividades de micro-finanças,
telefonia móvel, tratamento
do Número Único de Identificação Tributária (NUIT),
postos de saúde e segurança
dos utentes, entre outras actividades.
Carige fez estas revelações durante o acto de entrega solene daquele património
municipal aos vendedores na
quinta-feira,
sublinhando
que a Munhava era o “cartão
de visita” daquela cidade.
Também vai ser adquirido um camião especialmen-
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Mercado da Munhava
declarado modelo

É MAIS QUE UMA MÁQUINA.

É UMA OPORTUNIDADE PARA O CRESCIMENTO DO VOSSO NEGÓCIO.
+258 21 309 068
+258 21 328 998

afritool@afritool.co.mz

www.afritool.com

NACIONAL

Segunda-feira, 3 de Maio de 2021

SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO

REITERA OTM-CENTRAL SINDICAL

Negociações retomam
entre este mês e Junho

empresas subcontratadas fecharam as portas”, disse Talapa.
Lembrou que no ano pas-

//

INAUGURAÇÃO DO POSTO POLICIAL
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Criminalidade poderá reduzir em Maluana
esta infra-estrutura representa um avanço muito grande
para aproximação dos serviços do Estado à população e
vai induzir o desenvolvimento
económico local desta parcela
do país.
Apelou aos funcionários
públicos e a população para
valorizarem as instalações,
devendo assegurar a manutenção, bem como evitar actos
de vandalismo.

am
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calidade de Chécua, no distrito da Manhiça, cujas obras de
construção foram financiadas
pelo Orçamento do Estado,
no valor de 3.981.295,70 meticais.
A infra-estrutura inclui
gabinete do chefe da localidade, sala comum de atendimento, sala de reuniões, de
arquivo, copa e dois balneários.
Diogo disse na ocasião que
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de cem empresas que ainda
não o fizeram. Temos a situação actual de Cabo Delgado,
em Afungi, em que cinco

t.m

Trabalhadores exigem regresso às negociações sobre salário mínimo

mos duas mil cento e quarenta empresas que já retomaram as suas actividades e
um remanescente de cerca

que o mercado de trabalho
está a retomar, mas que as
grandes adversidades político-sociais, como o terrorismo na província de Cabo
Delgado, os ataques da junta militar da Renamo em
Manica e Sofala, os efeitos
climáticos nefastos e o impacto da Covid-19, segundo descreveu, continuam a
constituir obstáculos.
Conforme disse, nos
megaprojectos de hidrocarbonetos na Península de
Afungi, em Palma, milhares de postos de trabalhos
foram suspensos ou mesmo
perdidos devido aos actos
de terrorismo e na zona
centro do país os ataques
da junta militar da Renamo e os últimos ciclones
provocaram desemprego,
sendo por isso que a OTM
encoraja o Governo a encontrar a melhor forma de
acabar com o sofrimento da
população.
“A destruição de infra-
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sado, nas negociações para o
reajuste do salário, a principal preocupação era a manutenção dos postos de emprego dos moçambicanos.
A decisão sobre as negociações do salário, conforme
avançou a titular da pasta
do Trabalho e Segurança Social, não depende somente do Governo, mas sim de
uma comissão tripartida que
engloba também os empregadores e trabalhadores, em
que o Executivo desempenha
a figura de “árbitro”.
“Nessa altura, já tínhamos
um certo número de empresas que já estavam a encerrar
as portas, um grupo de empresas já estava a suspender
os trabalhadores e estes que
suspendiam tinham de fazer
negociações para pagamento parcial dos salários. O que
nos preocupava na altura era
que não houvesse muito desemprego”, disse Talapa.
Margarida Talapa precisou que até finais de Dezembro do ano passado tinham
perdido emprego 57 mil trabalhadores em todo o país,
dos quais mais de 50 mil retomaram este ano.

A ORGANIZAÇÃO dos Trabalhadores de Moçambique
(OTM) - Central Sindical
afirma que a crise gerada
pela pandemia da Covid-19
teve impacto negativo na
economia do país.
Dados registados pela
OTM indicam que até Dezembro do ano findo 2167
empresas reportaram várias medidas de mitigação
do impacto da Covid-19,
facto que abrangeu 5285
trabalhadores em todas as
províncias.
O secretário-geral da
OTM-Central
Sindical,
Alexandre Munguambe, fez
estas declarações no sábado, momentos depois da
deposição de uma coroa de
flores na Praça dos Heróis
Moçambicanos, na cidade de Nampula, palco que
acolheu as cerimónias centrais do Dia Internacional
do Trabalhador.
Munguambe disse, justificando com números,
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Covid-19 aumentou índice
de desemprego no país
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S negociações sobre
o reajuste do salário
mínimo, suspensas
devido ao impacto
da Covid-19, deverão retomar, em comissão
consultiva, entre este mês e
Junho do presente ano.
A ministra do Trabalho
e Segurança Social, Margarida Talapa, fez esta afirmação no sábado, na cidade de
Nampula, na cerimónia que
assinalou a celebração do 1.o
de Maio, Dia Internacional
do Trabalhador. Afirmou que
neste momento o importante é manter os trabalhadores
nos seus postos, uma vez que
muitas empresas optaram
por despedimentos devido à
pandemia.
“Muitas empresas despediram os trabalhadores
alegando que não estão em
condições de continuar com
eles devido ao impacto da
Covid-19”, disse Talapa.
A fonte fez saber que em
todo país 2245 empresas remeteram cartas ao Ministério
do Trabalho e Segurança Social para suspender actividades ou encerrar as portas.
“Mas neste momento te-
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-estruturas económicas e
sociais cria dor luto, mas
também desemprego, pobreza absoluta e incerteza
sobre o futuro”, disse Munguambe.
Contudo, apelou aos
empregadores para não se
aproveitarem da pandemia
da Covid-19 para despedimentos, violando os direitos dos trabalhadores.
“De igual modo, exortamos a pararem com intimidações, perseguições e
expulsões dos líderes sindicais e sindicalistas mais
activos, como estratégia
para silenciar as estruturas sindicais nos seus locais
de trabalho”, disse Munguambe.
As celebrações do 1.o de
Maio, este ano sob o lema
“Sindicatos juntos na luta
pelo bem-estar, paz e progresso”, aconteceram sem
os habituais desfiles e manifestações dos trabalhadores.

Um óbito e 970 recuperados
no fim-de-semana
O PAÍS registou no fim-de-semana um
óbito e 970 pessoas recuperadas da Covid-19, segundo dados partilhados pelo
Ministério da Saúde.
A vítima é um indivíduo do sexo masculino, de nacionalidade moçambicana,
de 73 anos de idade, que perdeu a vida
ontem na cidade de Maputo. Assim, neste
momento, o país soma 815 óbitos e 2234
casos activos de Covid-19.
No período em análise, 68 indivíduos
testaram positivo para a doença, dos
quais seis são estrangeiros. A área metropolitana do Grande Maputo, de que fazem
parte as cidades de Maputo e Matola e os
distritos de Boane e Marracuene, acolhe o
maior número de infectados, com 51 casos. As restantes contaminações foram
notificadas nas províncias de Inhambane,

Zambézia, Sofala e Nampula.
Desde a eclosão da doença, há pouco
mais de um ano, o país já registou, em
termos cumulativos, 69.984 casos positivos, dos quais 69.668 de transmissão local
e 316 importados. Destes, 66.931 recuperaram da doença.
Ainda no período em causa, 15 pacientes deram entrada nos centros de
isolamento e tratamento da doença e 14
receberam alta hospitalar, o que faz com
que o país tenha neste momento 42 pessoas acamadas, a maioria das quais na cidade de Maputo.
Até ao momento, o país soma 3351
pacientes internados, dos quais 42 estão
actualmente nos centros de internamento de Covid-19 e em outras unidades hospitalares.
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po inteiro. Queremos que as
comunidades vivam em paz
e que os agentes económicos
continuem a trabalhar arduamente para o desenvolvimento da província”, disse.
António Xirinda, agente
económico que financiou a
construção do posto policial,
disse que com o gesto pretende trazer tranquilidade aos
moradores dos bairros de Maluana.
“Notava-se o recrudescimento da criminalidade nas
comunidades, por isso decidi
financiar a construção deste
empreendimento. Queremos
que as comunidades circulem
em paz e realizem as suas actividades sem interferência dos
malfeitores” , disse.
Ainda na semana passada,
Vitória Diogo inaugurou a secretaria administrativa na lo-
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compartimentos, de um sector de atendimento público,
gabinete do comandante, celas e sanitários.
Vitória Diogo exortou os
agentes da Polícia da República de Moçambique (PRM)
afectos a este posto a garantirem a ordem e tranquilidade
públicas, protecção dos cidadãos e o património, entre
público e privado, porque as
condições já estão criadas.
Devem, igualmente, segundo a secretária de Estado,
realizar investigações profundas e reprimir os vários
crimes, com destaque para os
hediondos.
“Com esta infra-estrutura,
temos certeza de que a criminalidade vai reduzir drasticamente nos bairros deste
posto administrativo, porque
a Polícia estará aqui a tem-
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A CRIMINALIDADE vai reduzir nos bairros do posto administrativo de Maluana, distrito
da Manhiça, província de Maputo, com a entrada em funcionamento, semana finda, de
um novo posto policial.
O empreendimento foi
inaugurado pela secretária de
Estado, Vitória Diogo, tendo referido que esta unidade
vai melhorar sobremaneira a
prestação de serviços públicos
e contribuir para a redução das
acções dos malfeitores.
Orçadas em pouco mais de
um milhão e quinhentos meticais, as obras foram financiadas por agente económico local e têm em vista a melhorar
a protecção e segurança dos
moradores de Maluana.
A unidade policial vai beneficiar cerca de 28 mil habitantes e dispõe, entre vários
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Inaugurado posto policial em Maluana...

... e nova secretaria administrativa em Chécua
3519
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palestras realizadas nas comunidades e unidades sanitárias”,
sublinhou Antunes.
Em relação aos casos de internamento por malária nos
primeiros três messes, disse que
houve uma redução de 28 porcento e reduziram também os
óbitos em 48 porcento.

lo

saúde primários em caso de sintomas relacionados com a malária, como por exemplo, a febre,
dores nas articulações, conforme disse, fez com que houvesse
maior prevenção e combate da
doença. “A população já tem um
pouco de conhecimento sobre
o que é a malária por causa das

dos munícipes sobre as boas
práticas de higiene individual
e colectiva, e conta com a colaboração de parceiros de cooperação.
A médica salientou que a
implementação das medidas
preventivas inclui também a
distribuição do purificador de
água, denominado Certeza,
particularmente para as famílias afectadas pelo surto de
diarreias e cólera.
A responsável destacou
também o envolvimento dos
activistas capacitados pelo
sector da saúde, na implementação das medidas em vários
bairros residenciais da cidade de Nampula e dos distritos
afectados.
“Continuamos preocupa-

dos com o registo de pessoas
que entram nos centros de
tratamento de diarreias padecendo de cólera na nossa cidade. Por isso, estamos neste
momento a fazer monitoria
da situação nas comunidades,
não só da cidade de Nampula,
como dos distritos da província”, observou.
No distrito de Nampula,
cuja área jurisdicional inclui a
cidade capital da província, a
chamada doença das mãos sujas já fez três óbitos.
As autoridades sanitárias
apontam como principal causa
da eclosão das doenças diarreicas e cólera, na cidade de Nampula, a precariedade do saneamento do meio, que teve o seu
ponto alto na época chuvosa.

CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

POLICIA
Piquete Operativo –
26213070/846019452
Piquete SERNIC – 970070547
Polícia Camarária – 846902640
1.ª Esquadra - 842261454
2.ª Esquadra - 847340320
3.ª Esquadra - 842931393
4.ª Esquadra - 843930708
5.ª Esquadra - 846730641
6.ª Esquadra - 840237233
7.ª Esquadra - 846183694

MUSEUS
Museu Nacional de Etnolgia –
Av. Eduardo Mondlane
(26212129/848453536)
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Hospital Central reduz incidência de casos da malária

e/
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“Precisamos de correr e há algumas
coisas que precisamos de acertar, como
disse, sobre a questão da rentabilização
e garantirmos que os nossos formandos
saiam com o saber fazer”, disse.
Langa acredita que o não saber fazer por parte de um formando, numa
determinada área, dificulta o acesso ao
estágio pré-profisional nas empresas,
dai que promete analisar a questão junto
das empresas no sentido de abrirem as
portas para que os formandos tenham
acesso à aulas práticas e adquiram experiência.

s:

de referência, iniciativa que pretende
ainda que haja rentabilização destas instituições.
O Secretário de Estado do Ensino
Técnico Profissional, Agostinho Langa,
deu esta garantia falando quarta-feira na
cidade de Nampula, em conferência de
imprensa, onde assegurou que este investimento vai permitir que a formação
dos alunos em vários cursos ministrados
pelos institutos seja cada vez mais de
qualidade, uma vez que o mercado actual de emprego é exigente e altamente
competitivo.
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O BANCO Mundial vai desembolsar
4.5 milhões de dólares para assegurar
o processo de capacitação institucional e reabilitação física das instalações,
bem como a aquisição, manutenção e
reparação dos respectivos equipamentos mecânicos e laboratórios, onde são
realizadas aulas práticas dos formandos
no Instituto Industrial e Comercial de
Nampula.
O montante está inserido no projecto de transformação de alguns institutos
técnico- profissionais seleccionados em
algumas províncias do país, em centros

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051

Esforços na prevenção
diminuem casos de cólera
A CIDADE de Nampula regista
de há uns dias a esta parte, a
entrada de uma média de quatro a cinco doentes de cólera
nos centros de tratamento da
doença, contra mais de 20 encaminhados para esses locais,
nos primeiros três meses do
presente ano.
A médica-chefe no Serviço
Provincial de Saúde em Nampula, Selma Xavier, disse que a
redução do número de pacientes de cólera deveu-se, sobretudo, aos esforços que aquele
sector está a promover desde
que a doença eclodiu na urbe,
visando à implementação de
medidas preventivas nas comunidades.
O esforço, que consiste essencialmente na sensibilização

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

no

Banco Mundial contribui
para capacitação institucional

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
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homens e mulheres possuem
direitos e dignidade iguais.
“Estamos empenhados
na implementação da política de género e na estratégia da sua implementação
nos planos nacionais para o
avanço da mulher, sua prevenção e combate a violência
baseada no género”, reforçou Mangrasse.
Em Moçambique, a iniciativa Spotlight, que inclui
a participação da sociedade
civil, está ser implementada desde o ano de 2018, nas
províncias de Gaza, Nampula
e Manica.
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“Estes meios devem impulsionar as acções de consciencialização e mobilização
dos indivíduos, famílias e
comunidades para prevenção, combate e assistência
às vítimas de uniões prematuras, violência doméstica
baseada no género, cujas
consequências são prejudiciais no desenvolvimento da
sociedade em geral”, apelou
Mandrasse.
O programa quinquenal
2020-2024, conforme disse,
prioriza a promoção da equidade e igualdade do género,
uma vez que assume que os

A INCIDÊNCIA da malária, conheceu uma redução no primeiro trimestre do presente ano, no
Hospital Central de Nampula,
mercê dos esforços do sector de
Saúde na disseminação de mensagens sobre o uso correcto de
redes mosquiteiras, construção
de aterros sanitários, bem como
a eliminação de charcos em redor das residências.
Com efeito, sem avançar
dados do ano passado, a médica
de clínica geral e ponto focal da
malária no Hospital Central de
Nampula, Otília Antunes, disse
que o número de casos de malária conheceu uma redução em 53
porcento, ao notificar-se nesta
que é a maior unidade sanitária
da região norte do país, 3.390
casos.
A procura de cuidados de
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Meios circulantes
para dinamizar
actividades
procedeu a entrega deste
equipamento, na cidade de
Nampula, disse na ocasião,
que o objectivo do programa
centra-se no combate à violência baseada no género, ao
nível de todo país.
Com a entrega dos meios
circulantes, espera-se que
haja contacto permanente e
redução de casos de violência
baseadas no género, principalmente no abuso sexual e
psicológico contra as mulheres e raparigas ao nível postos
administrativos e localidades
dos que beneficiaram destes
equipamentos.
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Reduziu incidência
da malária no HCN

GÉNERO E ACÇÃO SOCIAL

MINISTÉRIO do Género, Criança e Acção Social acaba de
proceder à entrega
de três viaturas,
nove motorizadas e quantidades não especificadas de
computadores para dinamizar trabalhos do governo na
sensibilização e luta contra
a violência baseada no género, com maior destaque para
mulheres e raparigas, numa
iniciativa inserida no âmbito
do projecto Spotlight.
O vice-ministro do Género, Criança e Acção Social, Lucas Mangrasse que
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Assembleia Provincial
aprova balanço do PES

Assembleia Provincial de Tete aprecia positivamente o relatório-balanço do PES de 2020

A ASSEMBLEIA Provincial de Tete, reunida na
sua terceira sessão ordinária, na capital provincial, aprovou o relatório-balanço do Plano Económico Social (PES) e Orçamento de funcionamento referentes ao ano passado.
Os documentos foram apresentados pelo governador da província de Tete, Domingos Viola.
Nas realizações, no Plano Económico Social, destacam-se obras como o alargamento das redes de
abastecimento de água potável nas comunidades
rurais, salas de aula, unidades sanitárias e vias de
acesso.
O presidente da Assembleia Provincial, Adelino Mafunga Jane, pediu maior interacção dos
membros do órgão na fiscalização do grau de
realização das tarefas contidas no Plano Económico Social.
“Temos de trabalhar com os órgãos do Governo para possuirmos ferramentas necessárias para
a fiscalização do grau de materialização do Plano Económico Social e a execução do orçamento
aprovados por esta casa”, apelou Mafunga.
Durante a apresentação do balanço do Plano Económico Social do ano passado, o governador da província de Tete, Domingos Viola,
revelou que, apesar de alguns constrangimen-

destacam-se a Convenção de
Budapeste e o Grupo Egmont
48.
“A falta de conexão do
país aos referidos mecanismos faz com que os órgãos
de investigação criminal se
socorram dos clássicos procedimentos de cooperação
que, como se sabe, são pouco
eficazes e extremamente de-

morados para a urgência que
este tipo legal de crimes requer, pelo que reafirmamos a
premência da adesão a estes
instrumentos”, disse Buchili.
Na sequência, o deputado
da Frelimo e primeiro vice-presidente da AR, Helder
Injojo, disse que a sua bancada se compromete a viabilizar esses instrumentos

s:

da na sessão em que a Procuradora-Geral da República,
Beatriz Buchili, disse que
uma das dificuldades para
combater os raptos é o facto
de o país não ter adoptado
ainda mecanismos que tornam flexíveis a cooperação
internacional e a troca de informações sobre esta matéria. Entre estes mecanismos,

PUBLICIDADE

gr

dade.
Disse que a elaboração dos dois instrumentos em simultâneo constituiu uma
oportunidade ímpar, na medida em que
um exercício serviu para alimentar o outro, tornando-os mais realísticos. O PNDT
articula os grandes objectivos de desenvolvimento socioeconómico do país e o
PPDT os que se enquadram à realidade da
província.
O presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e
de Legalidade, António Boene, destacou
a qualidade das intervenções havidas,
considerando que os documentos foram
elaborados com base na auscultação dos
governos locais, líderes comunitários, das
organizações da sociedade civil.
“Os dois documentos salvaguardam os
direitos adquiridos das comunidades e das
grandes linhas de promoção do desenvolvimento nacional”, disse.
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disse que o crescimento do número da população e a constante movimentação de
pessoas em busca de melhores condições
de vida ou oportunidades de sobrevivência
têm originado ocupação espontânea e desordenada do espaço físico, o que, muitas
vezes, gera conflitos de terra.
“Pensamos que o PNDT e o seu respectivo plano de acção irão assegurar efectiva
coordenação e equilíbrio em termos do
uso e aproveitamento da terra, especificamente no que diz respeito à alocação de
infra-estruturas e projectos de desenvolvimento a todos os níveis, desde nacional,
provincial, distrital e local”, sublinhou.
Mapandzene congratulou o facto de
o Ministério da Terra e Ambiente ter contemplado Gaza para a elaboração do seu
Plano Provincial de Desenvolvimento Territorial (PPDT), um exercício iniciado em
2019, aguardando-se sua socialização e
contribuições de diversas forças da socie-
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A GOVERNADORA da província de Gaza,
Margarida Mapandzene, destaca a pertinência da proposta do Plano Nacional do
Desenvolvimento Territorial (PNDT), defendendo que o documento vai galvanizar
o desenvolvimento do país nos próximos
40 anos.
Disse que o plano é um instrumento de
ordenamento do território de nível nacional que estabelece as perspectivas e directrizes gerais que devem orientar o uso do
solo em todo o território nacional, salientando que o desenvolvimento económico
que se regista demanda áreas para implantação de grandes projectos.
A governante falava recentemente em
Xai-Xai, na reunião de auscultação pública
realizada pelos deputados da Assembleia
da República aos órgãos de governação
descentralizada, autarquias locais, sociedade civil e sector empresarial.
Na ocasião, Margarida Mapandzene
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Gaza destaca importância
do plano territorial
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S bancadas parlamentares da Assembleia da República
(AR) estão abertas a
aprovar as convenções internacionais para flexibilizar e impulsionar as
acções de combate a crimes
como raptos e sequestros que
ocorrem no país.
A intenção foi manifesta-

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

AVISO

no
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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 10515L para Ouro e
Minerais Associados, no distrito de Mopeia, na província da Zambézia, a favor da requerente DLZ
EMPREENDIMENTOS, Sociedade Unipessoal de Responsabilidade, Limitada, com as seguintes
coordenadas geográficas:
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Vértice
1
2
3
4
5
6

Latitude
-17 40 0,00
-17 40 0,00
-17 40 40,00
-17 40 40,00
-17 42 0,00
-17 42 0,00
Maputo, aos 19/2/2021
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

Longitude
35 21 50,00
35 23 50,00
35 23 50,00
35 24 40,00
35 24 40,00
35 21 50,00

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ!

Termos e condições aplicavéis

4915
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Deputados querem ver combatidos os crimes de raptos no país

t.m
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assim que as propostas forem
submetidas, tal como o fez
com a Lei de Recuperação de
Activos.
Este posicionamento foi
reforçado pelo porta-voz
da bancada da Frelimo, Feliz Sílvia, para quem os documentos são necessários
porque os raptos são crimes
transfronteiriços.
“Sem esta cooperação,
penso que pode ser um pouco difícil combater os raptos,
porque nós só conseguimos
identificar e desmantelar as
quadrilhas, mas há outros
procedimentos que devem ser
seguidos somente com cooperação internacional. Estamos
abertos a aprovar documentos
que visam desencorajar os sequestros”, disse.
Por seu turno, o Movimento Democrático de Moçambique (MDM) referiu que
a Procuradoria-Geral da República não pode alegar falta
de legislação para não esclarecer os raptos porque a AR
está a aprovar mecanismos
que coloquem o sistema de
Justiça a funcionar.
Já a Renamo lamentou a
ocorrência dos sequestros
e o desconhecimento dos
mandantes desses actos que
geram enriquecimentos ilícitos.
“Há possibilidades de os
Serviços de Informação e Segurança do Estado trazerem a
verdade material sobre a origem desses crimes e seus autores, mas é preciso que a PGR
se dissocie da política”, disse
Arnaldo Chalaua, porta-voz
da bancada da Renamo.

TETE
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Bancadas abertas para
reforçar combate aos raptos
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Segunda-feira, 3 de Maio de 2021

tos técnicos e financeiros, esforços foram empreendidos para a reparação e melhoramento
das vias de acesso rodoviário, o que contribuiu
garantiu mobilidade de pessoas e bens em toda
a província.
“Neste momento temos acima de 90 por
cento da rede de estradas transitável mesmo em
plena época chuvosa. As comunicações rodoviárias com o interior dos distritos nunca estiveram
obstruídas, o que permitiu a comercialização
agrícola e abastecimento de produtos de primeira necessidade à população”, disse Viola.
Entretanto, o chefe do Conselho Executivo
Provincial de Tete lamentou o facto de os membros dos partidos da oposição estarem alheios
às realizações do Governo e desmentiu supostas
restrições no atendimento nas unidades sanitárias e educacionais.
“Nós como Governo, quando construímos
bens sociais como hospitais, escolas, fontes de
água assim como estradas, não colocamos nenhuma restrição no seu uso e apelo aos membros
dos partidos da oposição para participarem nos
encontros de planificação assim como na conservação das infra-estruturas” - referiu Domingos Viola.
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SADC tem responsabilidade
de ajudar Estados-membros
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
SECRETARIADO-GERAL
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Concurso

Objecto do Concurso
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De acordo com alínea d) 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 n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos
concursos abaixo mencionados:
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Fornecimento de uma Tenda com Capa05A00141/
cidade para 5 (cinco) pessoas para TesCC/00033/2021 tagem da Covid-19 na Assembleia da República

SEGUNDO BUCHILI
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Beatriz Buchili defende que o deputado deve saber ser e estar

manter postura recomendável,
cujos parâmetros constam do
respectivo regimento e demais
normas sobre ética e deontologia do servidor público.
“A propósito desta e de
outras situações, queremos
abordar a sensação com que ficámos relativamente à conduta
demonstrada pelo deputado
António Muchanga, da bancada da Renamo”, desabafou a
magistrada, acrescentando que
fez esta consideração tendo em
conta a referência de que “é
tudo máfia o que trazemos para
esta augusta casa, para além de
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A POSTURA de um deputado
da Assembleia da República
(AR) deve inspirar os cidadãos
moçambicanos a pautarem por
uma cultura de diálogo pacífico
e de respeito pelos direitos e liberdades do outro.
O apelo foi feito pela Procuradora-Geral da República no último dia da sessão de
apresentação do seu informe
anual à AR sobre a situação da
legalidade, para quem o deputado deve ter decoro na apresentação das suas opiniões.
Beatriz Buchili disse que os
representantes do povo devem

outras considerações pouco recomendáveis”.
Buchili considerou tratar-se de conduta que em nada
dignifica os deputados da AR,
pois faz passar ao cidadão a impressão errada do que deve ser
um deputado da Assembleia da
República.
“O juramento por vós prestado de servir a esta pátria com
respeito aos princípios plasmados na Constituição e no Estatuto do Deputado, quer na vida
pública quer privada, deve significar a elevação e honra devida a este órgão que dita, por

RETUR

322.335,00MT

TECNOBYTE

t.m

e/

05A00141/
CC/00037/2021 Reparação de colunas do sistema de som CHITARA SOUND
na Assembleia da República

137.030,40MT

346.905,00MT

Maputo, aos 28 de Abril de 2021
A Autoridade Competente
(llegível)
A UGEA

s:
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Postura do deputado
deve ser exemplar

que esses actos bárbaros de
terrorismo continuem a desestabilizar nossa região”,
apelou.
Por sua vez, Fillipus Nghilondwa, que falava em representação da secretária executiva da SADC, Stergomena
Tax, disse que este encontro
é o culminar dos esforços para
proteger a região, abordando urgentemente a situação
de segurança na província de
Cabo Delgado.
A delegação moçambicana a este encontro era chefiada pela ministra dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação,
Verónica Macamo; ministros
da Defesa, Jaime Neto; do
Interior, Amade Miquidade;
director-geral dos Serviços
de Informação e Segurança do
Estado; comandante-geral da
Polícia da República de Moçambique; e o chefe do Estado-Maior General das FADM.

//

do a um Estado-membro será
considerado uma ameaça à
paz e segurança regional e tal
ataque deverá ser enfrentado
com acção imediata”, acrescentou Kwape, para quem a
SADC reafirma solidariedade
com Moçambique.
O dirigente afirmou que a
SADC não se pode dar ao luxo
de ter, sob sua supervisão,
contínuas atrocidades hediondas que se caracterizam
por horríveis assassinatos de
civis inocentes, decapitações
e mutilação de mulheres e
crianças, incluindo violência
baseada no género.
“O aumento destes ataques terríveis levanta a preocupação de que é provável
que se espalhem rapidamente para outras províncias de
Moçambique e para toda a
região. Portanto, quanto mais
cedo respondermos colectivamente, menos provável é

para analisar o relatório da
Comissão Técnica enviada ao
país para avaliar o nível de
ameaça e o tipo apoio para resolver o problema do terrorismo em Cabo Delgado.
A missão foi enviada a
Moçambique na sequência de
uma deliberação da Cimeira
Extraordinária da Dupla Troika da SADC que reuniu em
Maputo a 8 de Abril.
“À medida que deliberamos sobre o relatório e o curso
de acção, devemos também
levar em consideração que o
nosso caminho a seguir, como
região, deve ser orientado
pelo Pacto de Defesa Mútua
da SADC, que entrou em vigor em Agosto de 2008”, disse
Kwape.
Entre outros aspectos,
referiu, o pacto prevê a autodefesa colectiva e a acção coletiva, tal como refere no seu
artigo seis: “Um ataque arma-
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COMUNIDADE para o
Desenvolvimento da
África Austral (SADC)
tem responsabilidade, como bloco, de
ajudar os Estados-membros
cuja soberania e integridade
territorial estejam sob grave
ameaça.
A afirmação foi feita pelo
ministro dos Assuntos Internacionais e Cooperação da
República do Botswana e presidente do Comité Ministerial
do Órgão da SADC para Cooperação em Política, Defesa e
Segurança, Lemogang Kwape.
Falando em Maputo na
reunião extraordinária deste
órgão, Lemogang Kwape disse que a SADC tem o dever de
proteger civis inocentes, bem
como de garantir a paz e estabilidade regional.
A reunião ministerial extraordinária da Troika do Órgão da SADC foi convocada

Concorrente

Valor da Adjudicação
Incluindo IVA

no

Fornecimento de Auscultadores para a
05A00141/
Transcrição de actas Parlamentares e coCC/00039/2021 berturas das reuniões das Comissões de
Trabalho nas Bancadas parlamentares
na Assembleia da República

Nome do

força das leis que aprova, aquilo
que deve ser o Estado e demais
instituições deste país”, disse a
magistrada.
Acrescentou que se espera
que um deputado da AR seja
exemplo de respeito pelos demais cidadãos, pelas instituições, contribuindo, assim, para
a educação cívica e jurídica,
bem como para a formação da
personalidade da juventude.
Beatriz Buchili afirmou que
quando presta o informe anual
ao Parlamento o faz em obediência a um dever constitucional e legal e, por isso, sempre
com a devida responsabilidade
e respeito pela dignidade que a
AR e os deputados merecem.
A magistrada disse ser tempo de reflectir sobre a forma
como as pessoas e instituições
se devem dirigir mutuamente,
de modo que contribuam para
o desenvolvimento harmonioso do Estado.
Acrescentou que usar da
sua função para desacreditar
instituições, desqualificar dirigentes ou outros cidadãos deste
país não é razoável nem deve
ser tolerado.
“Esperamos que a aprovação do Código de Ética Parlamentar venha a contribuir
para melhorar o ambiente de
interacção entre os deputados,
mas também entre estes e outras entidades e os cidadãos em
geral”, disse Buchili.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA CULTURA E TURISMO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANÚNCIO Nº01/DAF/MICULTUR/042-41DAF/
MICULTUR/2021
1. Torna-se público que aceitam-se propostas, em cartas fechadas, devidamente assinadas pelos proponentes, até às 9.00 horas do dia
13/5/2021, sendo que a abertura das mesmas está marcada para às
9.30 horas do mesmo dia para venda de sucatas e às 11.30 horas para
a venda de viaturas, dirigidas ao Presidente da Comissão de Avaliação
e Venda de Bens Abatidos, a serem entregues no Ministério da Cultura
e Turismo – Departamento de Administração e Finanças, Repartição do
Património, na Av. 10 de Novembro, praceta nº 1196, 4º andar.
2. Os bens podem ser vistos durante as horas normais de expediente, no
Departamento de Administração e Finanças – Sector dos Transportes,
que funciona na Av. 24 de Julho, nº 140, R/C e na Av. 10 de Novembro,
praceta nº 1196.
3. As demais condições podem ser consultadas nos Editais fixados nas vitrinas da Direcção Nacional do Património do Estado e na instituição
onde se localizam os bens, nos quais estão indicados o número do bem,
a marca, matrícula e valor, não devendo ser apresentada proposta
cujo valor é inferior ao de Licitação.
Maputo, aos 27de Abril de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)
Av. 24 de Julho, nº 140, Telefone: 21492582/3 – Fax: 21498040, C. P. 433 – Maputo - Moçambique
4365
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ANÚNCIO DE VAGA
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Segunda-feira, 3 de Maio de 2021

no
vo
j

10

Central Térmica de Ressano Garcia, SA (CTRG) é uma joint venture entre a Electricidade de Moçambique, EP (EDM)
e a Sasol New Energy Holdings (Pty) Ltd. (SNE). A CTRG possui uma Central Eléctrica em Ressano Garcia, no distrito de
Moamba, para geração de energia, a partir de uma fonte dedicada de gás natural.
A Central Térmica De Ressano Garcia, pretende admitir um(a)
Especialista em Contratos (Reportando ao Gerente Comercial).

ANÚNCIO DE VAGA
REF: 002/FMF/2021
A Federação Moçambicana de Futebol - FMF pretende contratar um Consultor Sénior na Área
da Arquitetura para a ASSISTÊNCIA DOS PROJECTOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO, a serem
desenvolvidos e implementados pela Direcção da Federação, no âmbito dos seus projectos de
desenvolvimento de infra-estruturas.

u
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Objectivo da posição: O Especialista em Contratos deverá estar em constante ligação com a equipa de gestão, gerindo
contratos e prestando apoio administrativo as actividades comerciais e empresariais da CTRG.
Principais Responsabilidades:
Entre outros:
• Elabora contratos, negoceia, administra, prorroga, rescinde e renegocia contratos.
• Analisa propostas de preços, relatórios financeiros e outros dados para determinar a razoabilidade dos preços.
• Manter o Registo Legal, registar acordos e garantir a renovação do acordo onde e quando aplicável.
• Responsável pelo controlo de documentos; criar, gerenciar a base de dados dos fornecedores
• Revisão das (s) facturas do(s) fornecedores para verificar se os elementos de custo e seu valor associado ao
dólar são precisos, razoáveis e em conformidade com trabalho realizado.
• Avaliação de entregas dos fornecedores para determinar a aceitação/ remediação, arquivar a documentação de
aquisição, e executar o fecho do contrato.
• Desenvolver e manter um registo legal oficial e assegurar a renovação de todas as autorizações e licenças.
• Assegurar o cumprimento de toda a legislação e práticas comerciais.
• Verificação e registo de fornecedores no sistema CTRG.
• Prestar assistência e representar a CTRG em matéria jurídica e na sua resolução.
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QUALIFICAÇÕES MÍNIMAS DO CONSULTOR
O consultor deverá possuir no mínimo, 25 anos de experiência na área da Arquitectura e preferencialmente ter já elaborado projectos na área de infra-estruturas desportivas.
Deverá ter domínio da legislação sobre “procurement” de obras públicas em vigor no País;
• Curriculum Vitae do Consultor.
• Deverá ter domínio da língua portuguesa, fala e escrita;
• Deverá ter capacidade comunicar com fluência na língua Inglesa;

vo
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• Deve estar inscrito na respectiva Ordem Profissional ou no Ministério de Obras públicas,
Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH) caso não exista a respectiva Ordem profissional, e fazer prova do respectivo certificado de inscrição devidamente autenticado por
serviços competentes.

Experiência e Habilidades:
• Requisito Mínimo de Licenciatura em Direito
• Pelo menos 4 anos de experiência jurídica.
• Domínio de língua inglesa, fala e escrita é uma grande vantagem.
• Deve ser moçambicano.
• Excelentes habilidades de comunicação com a capacidade de compilar e apresentar relatórios.
• Comunicação comprovada e habilidades interpessoais.

no

Os candidatos interessados devem obter mais informação sobre esta contratação através do
e-mail fmfbol@tvcabo.co.mz ou fmfbol@fmf.co.mz
As candidaturas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado até ao dia 18 de
Maio de 2021.
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Federação Moçambicana de Futebol
Av. Agostinho Neto, nº 957
Maputo – Moçambique
Tel: +258 21 300 366
Maputo, aos 30 de Abril de 2021

Oferece-se:
• Bom ambiente de trabalho numa equipa motivada e dinâmica.
• Pacote salarial competitivo de acordo com a experiência comprovada.
• Posição baseada em Maputo, com alguma deslocação para Planta em Ressano Garcia.

//

Candidatos(as) deverão enviar uma carta de motivação acompanhada de CV actualizado, documentos comprovativos de
qualificações e 2 cartas de referências profissionais até ao dia 5 de Maio de 2021 para o seguinte endereço:
recrutamento@ctrg.co.mz
Ref: Vaga para Especialista em Contractos
A Central Térmica de Ressano Garcia é um empregador que oferece oportunidades iguais, valoriza a inclusão, procura
ter uma força de trabalho diversificada e acolhe candidatos de todos os sectores da comunidade. O(a)s candidato(a)s
cujo perfil não corresponde aos requisitos, não serão contactados.
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Pela Direção
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Hilario Madeira
Secretário Geral
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Central Térmica de Ressano Garcia, S.A.
NUIT: 400406642/ Número da Entidade Legal: 100352133
Rua dos Desportistas, n° 833, Edifício JAT V-1, 13°andar, Maputo - Mozambique
Telephone +258 21340900
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FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

gr

PROJECTO DE MELHORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EM MOÇAMBIQUE
(MozSkills - P167054 / Doação N.º. D716-MZ)

Te
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ANÚNCIO PARA SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS DE FINANCIAMENTO
PARA DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS NA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
Elegibilidade: Instituições de Educação Profissional (IEP) Públicas e Privadas e Acreditadas pela ANEP
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O Governo de Moçambique recebeu da Associação Internacional para o Desenvolvimento
(IDA) uma doação para apoiar a implementação do Projecto de Melhoramento de
Desenvolvimento de Competências em Moçambique – MozSkills, cujo objectivo é
aumentar o acesso à uma educação de qualidade ao nível do ensino técnico profissional
e do ensino superior, em áreas prioritárias definidas pelo governo.
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Parte deste donativo foi alocado à Autoridade Nacional de Educação Profissional
(ANEP) para impulsionar a operacionalização do Fundo Nacional de Educação
Profissional (FNEP), aprovado pela Lei n.º 23/2014 de 23 de Setembro, revista e
alterada pela Lei n.º 6/2016 de 16 de Junho.
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Entre outras janelas, o FNEP prevê o financiamento de acções formativas visando
o desenvolvimento de competências profissionais no seio das comunidades não
cobertas pelo sistema formal de ensino. Neste contexto, a ANEP, através do Fundo
Nacional de Educação Profissional, vai disponibilizar fundos, numa base competitiva,
às instituições de educação profissional interessadas em prover acções de formação,
de curta duração, com enfoque preferencial para as vítimas do terrorismo em Cabo
Delgado, preveligiando jovens e mulheres fora do sistema formal de ensino nesta
província.
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Assim, são convidadas todas instituições de educação profissional interessadas
(públicas ou privadas) a apresentarem candidaturas ao financiamento disponível,
através da submissão de propostas de projectos, devidamente fundamentados. O
financiamento, cujo valor máximo é de 3.500.000,00MT (três milhões e quinhentos
mil meticais), será atribuído numa base competitiva, após a avaliação da viabilidade
dos projectos propostos.

Ac

Constituem critérios-chave de elegibilidade ao financiamento, os seguintes:
• Ser uma instituição de educação profissional licenciada ao abrigo do Decreto
n.º 28/2017, de 11 de Julho, que regula o licenciamento de instituições de

educação profissional e acreditada pela ANEP, para ministrar qualificações e ou
módulos do Catálogo Nacional de Qualificações Profissionais de Moçambique e/
ou reconhecidas pela ANEP;
• Propor ofertas formativas de curta duração (3-6 meses) para as quais a
instituição proponente está acreditada, com impacto no aumento dos níveis de
empregabilidade dos benificiários ou de criação de auto-emprego pelos mesmos.
São encorajadas propostas conjuntas de instituições de educação profissional (públicas
e privadas) com o sector produtivo, optimizando deste modo a relação entre a formação
e o mercado de trabalho.
Para a formulação das propostas de candidatura, as instituições elegíveis podem
consultar o Manual de Procedimentos do FNEP e, de modo particular, o formato
de elaboração das propostas de projectos disponíveis no seguinte portal:
www.anep.gov.mz
Para o esclarecimento de dúvidas ou informação adicional, os interessados poderão
contactar a ANEP através dos seguintes meios: E-mail: info@anep.gov.mz ou
direccao.geral@anep.gov.mz. Telf. 21484030 ou Cel. 82 3209730 / 843899397.
As candidaturas deverão ser recebidas no endereço abaixo indicado, até às 15.30
horas do dia 18 de Junho de 2021.
Autoridade Nacional de Educação Profissional - ANEP
Av. Mao Tsé Tung, nº 72, Esq. c/ Av. Armando Tivane, C.P. Nº 4063
Maputo - Moçambique
Tel.: 21 484030/7 – Cel: 82 3209730 / 82 3043568 / 84 3899397
Director
(Ilegível)

Autoridade Nacional de Educação Profissional – Direcção Geral; Av. Mao Tsé Tung Nº 72 Esq. c/ Av. Armando Tivane, C. P. Nº 4063
MAPUTO – MOÇAMBIQUE; Tel +258 21 484030/7 Fax +258 21 486127; Cell: +258 82 3209730 / 3043568 / 84 3899397
E-mail: info@anep.gov.mz; Web: www.anep.gov.mz
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O cliente sempre recebe o combustível de melhor
qualidade, que não foi adulterado.

QUANTIDADE CERTA
O cliente recebe a
quantidade certa de combustível que pede.

MELHOR SERVIÇO
O cliente é tratado de forma
profissional e cortês por parte do pessoal.
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QUALIDADE CERTA
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Connosco você é o primeiro
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PUBLICIDADE

N.º/O Marca
1
Scania
2
Toyota

Matrícula
MLX 68-52
MLV 64-83

Proposta da Venda
80.000.00
65.000.00

Lista de Bens Móveis Localizados na Cave do MISAU

2. Os bens podem ser vistos durante as horas normais de expediente, no Ministério da Saúde, no Centro de Abastecimento e no Instituto de Ciências de
Saúde.

Máquina fotocopiadora

Konica

Bizhub 423 500.00

44348

Máquina fotocopiadora

Konica

Bizhub 600 500.00

152

Pc

101

Máquina fotocopiadora

Sharp

Ar-M450

500.00

153

Pc

102

Máquina fotocopiadora

Konica

Bizhub 23

500.00

154

Pc

104

Impressora

Hp

Lexm

200.00

4447

Impressora

Hp

Leser jet

200.00

16989
158
17039
75606
15664
160
161
162
79261
16989
163
164

Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor

95781

Monitor

200.00

165
121
122
123
124
125
126
127
17063
169
170
39046
15858
171
38004
95803
95579
155
156
157
95794
15183
35105
15613
15187
38936
95558
95808
95585
95804
95586

Monitor
Ar-condicionado
Ar-condicionado
Ar-condicionado
Ar-condicionado
Ar-condicionado
Ar-condicionado
Ar-condicionado
Impressora
Impressora
Impressora
Impressora
Impressora
Impressora
Impressora
Impressora
Impressora
Panela
Panela
Máquina de cortar relva
Máquina de cortar relva
Ups
Ups
Ups
Ups
Ups
Ups
Ups
Ups
Ups
Ups

200.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
200.00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
20,00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

15821

Ups

20.00

N°
Inventário

Designação

Proposta Venda

Cadeiras com Rodas

25.00

505

Cadeiras com Rodas

25.00

506

Cadeiras com Rodas

25.00

507

Cadeiras com Rodas

25.00

508

Cadeiras com Rodas

25.00

509

Cadeiras com Rodas

25.00

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
--MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAҪÃO E GESTÃO DOCUMENTAL

510

Cadeiras com Rodas

25.00

511

Cadeiras com Rodas

25.00

512

Cadeiras com Rodas

25.00

513

Cadeiras com Rodas

EDITAL

514

Cadeiras com Rodas

515

Cadeiras com Rodas

1. Torna-se público que se aceitam propostas em carta fechada, devidamente
assinadas pelos proponentes, até às 10.30 horas do dia 7/5/2021, sendo que abertura das mesmas está marcada para às 11.00 horas do dia 7
de Maio de 2021, dirigidas ao Presidente da Comissão de Avaliação e
Venda de Bens Abatidos, a serem entregues no Ministério da Saúde, sita
na Av. Eduardo Mondlane esquina com Av. Salvador Allende, n° 1008, Bairro
Central, cidade de Maputo, para compra de bens móveis e viaturas.

516

Cadeiras com Rodas

517

Cadeiras com Rodas

518

Cadeiras com Rodas

519

Cadeiras com Rodas

25.00

520

Cadeiras com Rodas

25.00

521

Cadeiras com Rodas

25.00

522

Cadeiras com Rodas

25.00

523

Cadeiras com Rodas

25.00

524

Cadeiras com Rodas

25.00

Cadeiras com Rodas

25.00

Cadeiras com Rodas

25.00

Cadeiras Fixas

250.00

526
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25.00

25.00

250.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00

@

Cadeiras Fixas

250.00

533

Cadeiras Fixas

250.00

534

Cadeiras Fixas

250.00

535

Cadeiras Fixas

250.00

103

Cadeiras longarino

800.00

1799

Esquivador Metálica c/ 4 Gavetas

500.00

110

Armário Metálico c/ pratileiras

500.00

111

Armário Metálico com 4 portas

500.00

166

Ups

20.00

112

Arquivador Metálica

500.00

113

Arquivador Metálica

500.00

114

Arquivador Metálica

500.00

116

Armário Metálico c/ 2 portas

500.00

117

Armário Metálico c/ 2 portas

500.00

118

Armário Metálico c/ 4 gavetas

500.00

119

Armário Metálico c/ 2 Prateleiras

500.00

46629

Armário Metálica sem porta

500.00

105

Cacifo com 8 gavetas

500.00

106

Cacifo com 8 gavetas

500.00

107

Cacifo com 8 gavetas

500.00

108

Cacifo com 8 gavetas

500.00

109

Cacifo com 8 gavetas

500.00

167
38169
15801
15312
95580
95805
168
15368
175
17490
176
177
178
179
180
181
182
1883
184
185
186
187
188
189

Ups
Ups
Ups
Ups
Ups
Ups
Ups
Máquina Fotocopiadora
Laptop
Telefone
Scaner
Scaner
Switch Dell
Switch Dell
Switch Dell
Switch Dell
Estabilizador
Estabilizador
Estabilizador
Estabilizador
Cadeiras
Cadeiras
Cadeiras
Cadeiras

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
500.00
500.00
500.00
50.00
200.00
200.00
250.00
250.00
250.00
250.00
50.00
50.00
50.00
50.00
30.00
30.00
30.00

190

Cadeiras

30.00

gr

532

Instituto de Ciências de Saúde de Maputo
N˚ Inv

Designação

Proposta Venda

128

Pc

250.00

129

Pc

250.00
250.00

131

Pc

250.00

132

Pc

250.00

133

Pc

250.00

a) Multa correspondente a 1 salário mínimo da função pública;
a) Proibição de concorrer em três hastas públicas;
a) Em caso de reincidência, proibição de concorrer pelo período de 5 anos.

134

Pc

250.00

135

Pc

250.00

136

Pc

250.00

137

Pc

250.00

138

Pc

250.00

139

Pc

250.00

140

Pc

250.00

es
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250.00

250.00

Pc

Ac

250.00

Cadeiras Fixas

130

António Manuel Mulhovo
(Técnico Superior N1)

no

25.00

10. Independentemente de qualquer outro procedimento, os concorrentes que,
por si ou por intermédio de outrem, induzam ou concorram para a prática
de acto que viole o preceituado no presente regulamento são aplicadas as
seguintes sanções:

O Director da DAF

e/

t.m
25.00

250.00
250.00
250.00

531
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25.00
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250.00
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9. 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 por cento do valor total do bem a favor do Estado,
nos termos do n° 3, do artigo 98 do regulamento, aprovado pelo Decreto
n.º42/2018, de 24 de Julho.

Pc
Pc
Pc

73348

25.00

8. Se o concorrente com o valor mais alto não estiver presente ou não poder pagar os 10 por cento, a adjudicação, será feita ao concorrente imediatamente
seguinte, por ordem decrescente, pelo valor por este proposto acrescido de
10 por cento da proposta inicial, à luz do n° 3 do artigo 93 do regulamento,
aprovado pelo Decreto n° 42/2018, de 24 de Julho.

Pc

149
150
151

500.00

Cadeiras com Rodas

7. Sempre que, no acto de adjudicação, o adjudicatório não tenha pago na totalidade, deve proceder o pagamento nos 10 dias seguintes da hasta pública
sob pena de perder os 10 por cento do valor de arrematação.

148

250.00
250.00

M 118

503

6. Nos termos do n° 4, do artigo 93 do regulamento, aprovado pelo Decreto
n.º42/2018, de 24 de Julho, o proponente que for adjudicado algum bem
deve efectuar o pagamento na totalidade no acto de adjudicação ou um
mínimo de 10 por cento do valor de arrematação.

Pc
Pc

Xerox

25.00

5. O bem é adjudicado ao concorrente que apresentar maior oferta na proposta inicial ou, em caso de empate entre 2 ou mais propostas, aquele
que apresentar a maior oferta nos termos do n° 2 do artigo 93, do Decreto
n.º42/2018, de 24 de Julho.

146
147

250.00

Máquina fotocopiadora

Cadeiras com Rodas

4. A presença do concorrente ou do seu representante no acto da abertura das
propostas é imprescindível. Em caso da presença do representante deverá
ser portador de um documento (credencial) que lhe atribuiu poderes de o
representar, devidamente reconhecido pelo Notário. Devendo ainda ser portador de fotocópias de documentos de identificação do representado, nos
termos do artigo 92 do regulamento aprovado pelo Decreto n° 42/2018, de
24 de Julho. A ausência de qualquer um deles torna nula a proposta apresentada.

250.00

Pc

100

502

3. A falta de observação do estipulado no número anterior implica a rejeição
da proposta pela comissão.

Pc

145

Bizhub 600 500.00

25.00

Instituição a que o bem pertence;
Número de ordem do bem;
Designação;
Referência do bem de acordo com o edital ;
Valor pelo qual o proponente pretende adquirir o bem, não devendo ser
inferior ao de licitação e ;
a) NUIT do concorrente.

144

Konica

Cadeiras com Rodas

a)
a)
a)
a)
a)

250.00

Máquina fotocopiadora

501

2. As propostas devem ser apresentadas em papel, no formato A4, indicando
obrigatoriamente nos termos do n° 1 do artigo 91 do regulamento, aprovado
pelo Decreto n° 42/2018, de 24 de Julho, o seguinte:

Pc

44349

25.00

NS/ns

143

Modelo

Cadeiras com Rodas

O Secretário Permanente
Zacarias C. Zindoca

250.00

Marca

500

Maputo, Março de 2021

Pc

N˚
Designação
Inventário

//

3. As demais condições podem ser consultadas nos Editais afixados nas vitrinas da Direcção Nacional do Património do Estado e na instituição onde se
localizam os bens, nos quais estão indicados: o número do bem, a marca,
matrícula e o valor, não devendo ser apresentada proposta cujo valor
seja inferior ao de Licitação.

142

u

1. Torna-se público que aceitam-se propostas, em cartas fechadas, devidamente assinadas pelos proponentes, até às 10.30 horas do dia 7/5/2021, sendo que a abertura das mesmas está marcada para às 11.00 horas do dia 7
de Maio de 2021, para bens móveis e viaturas, dirigidas ao Presidente da
Comissão de Avaliação e Venda de Bens Abatidos, a serem entregue no
Ministério da Saúde – Repartição de Património, que funciona na Av. Eduardo Mondlane, n° 1008, R/C, para a compra de bens móveis e viaturas.

250.00

rn
a

Anúncio n.° /GMS//042.41/2021

Proposta
Venda

Pc

lo

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
--MINISTÉRIO DA SAÚDE
GABINETE DO MINISTRO

Modelo
P94EA6*4NZ
Hilux

141
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Lista de Viaturas

or
na
l

Segunda-feira, 3 de Maio de 2021

O Director da DAF
António Manuel Mulhovo
(Técnico Superior N1)
NS/n

or
na
l
MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL

Direcção Provincial da Educação
Repartição de Aquisições
___

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO FASE-50B105772/CP/21/2021/S

AVISO

@

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
1. No âmbito do Programa de Construção Acelerada de Infra-estruturas e Equipamentos Escolares, financiado pelo

São avisados todos os munícipes que possuem Jazigos no Cemitério Municipal de Lhanguene,
para que no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do presente aviso, contactarem a
Administração do Cemitério de Lhanguene ou a Direcção de Serviços Municipais de Gestão
de Morgues e Cemitérios do Conselho Municipal de Maputo, para a regularização dos mesmos.
A falta de comparência dos visados no período acima estabelecido, os Jazigos reverterão a favor do
Município de Maputo.

Fundo de Apoio ao Sector de Educação (FASE), a Direcção Provincial da Educação de Niassa foi atribuída um fundo

u

para contratação de Serviços de Fiscalização às obras de construção de salas de aula da Campanha de 2021.
2. Neste contexto, a Direcção Provincial da Educação de Niassa convida empresas de Consultoria de Construção Civil,

lo

elegíveis e titulares de Alvará igual ou superior à 2ª Classe, a submeterem sua manifestação de interesse para a
contratação de Serviços de Fiscalização às obras de construção de cinco (5) Escolas Primárias Completas e uma (1)
Escola Secundária, nos Distritos de Nipepe, Maúa, Metarica, Cuamba, Mecanhelas e Mandimba.
(brochuras, descrição de tarefas similares já executadas, experiências em condições similares, disponibilidade de
4. As empresas interessadas poderão obter informação adicional na Repartição de Aquisições da Direcção Provincial
da Educação de Niassa, das 8.00 às 15.00 horas, de segunda a sexta-feira. As manifestações de interesse deverão ser

1

03

18

13

02

03

18

12

02

06

20

14

--- -- --

04

18

11

-- -- --

07

18

14

-- -- --

04

18

02

01

-- -- --

03

06

01

01

08

08

01

01

10

125

03

01

-- -- --

04

127

03

01

-- -- --

04

Sob Total

100

10

29

139

2
13

15.00 horas do dia 31 de Maio de 2021.

44

LOTES

120
121

II

t.m

123

//

Março.
Lichinga, aos 27 de Abril de 2021

s:

A Directora Provincial
Alocre Saide Jaime

Te
le

Os candidatos interessados deverão enviar os CV/currículo e carta de apresentação (em português e Inglês) para
jobs@friendsinglobalhealth.org até ao dia 15 de Maio de 2021. As candidaturas devem fazer referência a “Director
Nacional Adjunto” no assunto do e-mail.

Apoiar o Director Nacional da FGH na liderança estratégica geral e gestão do portfólio dos programas da FGH em
Moçambique, liderando as equipas de Logística, Compras, TI, Recursos Humanos, Infra-estruturas, Administração
e Gestão de Saúde. Este cargo será responsável pelas decisões diárias das Operações da FGH;

•

Participar no desenvolvimento de novos orçamentos e apoiar a operacionalização dos orçamentos aprovados,
trabalhando em estreita colaboração com o Departamento de Finanças da FGH e o Director Nacional para garantir
a conformidade com as regras e regulamentos de financiamento do patrocinador;

ln

o

•

Liderar o estabelecimento de Sub-acordo com entidades governamentais ou não governamentais em conformidade
com todas as leis e regulamentos aplicáveis;

•

Garantir que as Políticas e Procedimentos Internos das Operações - PoPs da FGH sejam actualizados de forma
atempada e que todas as alterações sejam comunicadas de forma eficaz à equipa;

•

Trabalhar em estreita colaboração com a equipa jurídica da FGH para o acompanhamento de todos os casos
jurídicos até a sua resolução;

•

A comunicação eficaz entre as equipas técnicas e as equipas de operações será essencial;

•

Esta posição exigirá viagens regulares para as províncias/distritos apoiados pela FGH em Moçambique para
monitorar a qualidade do trabalho, identificar as necessidades não atendidas e apoiar o pessoal.

ss
o

Ca
na

•

Requisitos:

Os candidatos devem possuir preferencialmente um Mestrado em Administração de Empresas ou áreas afins;

•

Devem ter um mínimo de 10 anos de experiência trabalhando no contexto de um país em desenvolvimento, dos
quais um mínimo de 5 anos trabalhando com PEPFAR ou outro tipo de financiamento do Governo dos Estados
Unidos;

•

Deve ter habilidades fortes de planificação, gestão, e implementação de programas (incluindo a gestão de grandes
equipas de implementação);

no

•

Fluente nas línguas portuguesa e inglesa (verbal quanto escrita);

•

Possuir experiência em Moçambique preferida.

es
se

•

Apenas serão contactados os(as) candidatos(as) pré-seleccionados(as) na base dos documentos apresentados. A FGH
reserva-se o direito de fechar o processo antes do prazo se tiver identificado o candidato ideal.
NB: A FGH não cobra quaisquer valores aos candidatos a emprego, e distancia-se veementemente deste tipo de
prática. Denuncie através do número 800 660 660, é grátis.

Ac

O Pelouro de Saúde e Acção Social
(Ilegível)
4289

:h

gr

O Centro Médico da Universidade de Vanderbilt (VUMC) e a sua filial Friends in Global Health (FGH) apoiam o
Ministério da Saúde de Moçambique na implementação de programas de serviço, formação e pesquisa. No AF21, os
programas VUMC / FGH em Moçambique tinham um orçamento anual superior a $ 40 milhões e uma equipa de mais
de 2.300 trabalhadores baseados em várias províncias do país. Neste contexto, pretende recrutar um(a) candidato(a) à
vaga de Director Nacional Adjunto, baseado em Maputo, com viagens frequente para as províncias.

Principais Responsabilidades:

Maputo, aos 28 de Abril de 2021

114

am

Anúncio de Vaga

ttp

(Especialista de Educação)

e/

50

I

Av. Jullius Nyerere s/n. Tel. Nº 27120940. Fax nº 27120741/27121577. E-mail: dpedh.niassa@gov.mz

no

45

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de

Total

01

do concorrente e do objecto de contratação, e entregues na Repartição de Aquisições da DPE-Niassa, até às

5. O concurso será regido pelos procedimentos definidos no Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras

Jazigos não
Abandonados

14

discriminadas conforme o lote a que concorrem, num único invólucro opaco, selado ou lacrado, com identificação

ES de Nipepe
EPC de Muloloua
EPC Samora Moisés Machel
EPC de Mepica
EPC de Chissaua
EPC de Capunda

Jazigos abandonados Jazigos abandonados
com corpos
sem corpos

vo
jo

No do
Talhão

especialização apropriada, como pessoal, etc.).

Nº DE SALAS
10
5
5
5
5
5

rn
a

MAPA DE LEVANTAMENTO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LHANGUENE

3. Os concorrentes interessados devem fornecer informação sobre a sua qualificação para a execução dos serviços

ESCOLAS

no
vo
j

República de Moçambique

Conselho Executivo Provincial de Niassa

DISTRITOS
Nipepe
Maúa
Metarica
Cuamba
Mecanhelas
Mandimba

13

PUBLICIDADE

Segunda-feira, 3 de Maio 2021

Escritório Sede: Avenida da Maguiguana, nº 32. CP 604, Tel.: +258 21.32.83.10. Fax: +258 21.32.83.11 - Maputo – Moçambique
Escritório Zambézia: Avenida dos Trabalhadores, nº 424, Tel. +258 24.21.71.00. Fax +258 24.21.71.01 - Quelimane - Moçambique

Unidade Gestora Executora das Aquisições

CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Serviços de consultoria residente para elaboração dos Termos de Referência para a Reabilitação do
Armazém de Carotes.
Havendo necessidade de reabilitação do Armazém de Carotes e por forma a que sejam considerados
todos os aspectos nas várias especialidades técnicas, o Instituto Nacional de Petróleo (INP) pretende
contratar uma empresa nacional de consultoria para elaboração dos respectivos Termos de Referência.
São elegíveis pessoas colectivas nacionais, com experiência, capacidade e competência para a prestação
dos serviços objecto desta consultoria. Este convite é limitado aos consultores nacionais, nos termos
do nº 5 do artº 28 do Regulamento de Contratação, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Por conseguinte, são convidadas todas as Pessoas Colectivas nacionais, elegíveis, com um mínimo de
5 (cinco) anos de experiência comprovada em lidar com trabalhos similares relevantes, a apresentar
a Manifestação de Interesse em realizar a consultoria acima mencionada para a pré-selecção de
consultores a integrarem a Lista Curta, cujos Termos de Referência deverão ser levantados, a título
gratuíto, no edifício-sede do INP, situado na Rua dos Desportistas, Aterro de Maxaquene, Parcela nº
259/E, Cidade de Maputo, a partir do dia 3 de Maio de 2021, das 7.30 às 15.30 horas. Os mesmos
Termos de Referência encontram-se disponíveis no website do IN (www.inp.gov.mz).
A Manifestação de Interesse deverá ser acompanhada de Alvará compatível com o objecto da consultoria
e do Certificado de Inscrição no Cadastro Único, emitido pela Direcção Nacional do Património do
Estado ou de documentos comprovativos de sua qualificação técnica, jurídica, económico-financeira
e fiscal.
A Manifestação de Interesse e os documentos solicitados deverão ser redigidos em língua portuguesa
e submetidos em triplicado, num envelope lacrado e devidamente identificado, para o endereço acima
indicado, até às 15.30 horas do dia 19 de Maio de 2021.
A selecção e todo o procedimento de contratação será feito de acordo com o 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.
Qualquer dúvida ou necessidade de informação adicional, não hesitem em contactar-nos no endereço
acima referido, de 2ª a 6ª Feira, das 7.30 às 15.30 horas ou através dos números: +258 83 9511000,
+258 21 248300 ou através do email ugea.inp@inp.gov.mz
A Autoridade Competente
(Ilegível)

4298

4313
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PUBLICIDADE
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Segunda-feira, 3 de Maio de 2021
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE TETE

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE MULHER E ACÇÃO SOCIAL DA CIDADE DE TETE

ANÚNCIO DE VAGAS

@

AVISO DE RECRUTAMENTO PARA INGRESSO NO APARELHO
DO ESTADO
De acordo com o Despacho de 19 de Abril de 2021, do Exmo Senhor Administrador do Distrito de Tete, ao abrigo
dos números 2 e 3 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários 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 ingresso de profissionais de Saúde e das áreas de apoio com despensa de concurso público, estão abertas vagas
para o ingresso no aparelho do Estado, por um período de 15 dias a contar de 28 de Abril a 14 de Maio de 2021,
para o provimento de 09 vagas de Técnicos de Saúde na categoria abaixo descrita:

Total

u

lo

Técnicos de Saúde

Nº de Vagas
05
04
09

rn
a

Categoria/ocupação
Técnico de Laboratório
Técnico de Farmácia

• Documentos necessários:
- Carta dirigida ao Magnífico Reitor da USTM, assinada pelo(a)
interessado(a);

vo
jo

1. Requisitos para a candidatura:
a. Ser de nacionalidade moçambicana;
b. Registo de identificação tributária (NUIT);
c. Ter idade igual ou superior a 18 anos;
d. Não ter sido aposentado ou reformado.

- Carta de recomendação;

- Curriculum Vitae (assinado);

2. A admissão a vaga é solicitada à Exmo Senhor Administrador do Distrito de Tete, por meio de requerimento
(não carece de reconhecimento de assinatura) instruído com os seguintes documentos:
a. Fotocópia do B.I. ou Certidão de Registo de Nascimento autenticada;
b. Fotocópia do Certificado de Habilitações profissionais;
c. Certidão de registo criminal;
d. Certidão de Aptidão Física e Sanidade Mental para o exercício da actividade;
e. Comprovativo de Inscrição ou cumprimento do Serviço Militar Obrigatório;
f. Currículo Vitae.

- Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade;
- Fotocópia autenticada do Certificado de habilitações literárias;

e/

- NUIT;

- Outros documentos que sejam pertinentes.

t.m

3. A selecção dos candidatos é feita mediante a avaliação curricular, ao abrigo do n.º 3 do artigo 4 do Decreto
nº 11/2021, de 9 de Março, que aprova as condições excepcionais de ingresso de pessoal com dispensa de
concurso público de profissionais de saúde e das áreas de apoio.

s:

Tete, aos 28 de Abril de 2021
A Directora Distrital

ttp

Regina André
(Especialista de Saúde)

am

1.

A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público – Delegação Provincial de Gaza (ANE-DPAG) convida empresas de Construção Civil e Obras Públicas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os
requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os seguintes Concursos:
i)

Estrada

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

N1
N1
N1
N1
N101
N102
N221
N221
R443
R453
R445
R445

13

N1

14

R856

o

Lote

ln
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ss
o

no

es
se

Concurso Público No 02/MR-ASF/DPAG/CP/312.1/2021 para Contratação de Empreitada de
Obras para Manutenção de Rotina de Estradas Revestidas para os anos 2021, 2022 e 2023 de
acordo com o seguinte:

Te
le

ANÚNCIO

gr

Av. Dr. Alberto Nkutumula, nº 309, 1º andar-CP 17, Tel.:
720223/720378, Fax: 720389-Matola
12ª Secção Comercial

Ac

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

Contratação de Empreitada de Obras para Manutenção de Rotina de Estradas Revestidas e
Terraplenadas na Província de Gaza para os anos 2021, 2022 e 2023

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

ii)

Lote

Estrada

R451
N/C
R441
N/C
N/C
R855
R454
N/C
R443
R446
R856

2
3
4
5
6
7
8

Início

Fim

Extensão
(Km)

Incoluane
Macia
Macia
Xai - Xai
Xai Xai
Nhamavilla
Nhamavila
Zandamela
Macia
Chokwe
Chongoene
Chibuto
Chaves-Mepuzi
Mapai
Mapai
Chicualacuala
Mandlakazi
Macuácua
Macia
Praia de Bilene
Macarretane
Nhekety
Nhelety
Massingir
Ponte Sobre o Rio Limpopo em
Xai-Xai
Ponte Sobre o Rio Limpopo em
Guijá

Álvará
Classe

Categoria

Valor da Garantia
Provisória (MT)

26
60
36
46
60
53
90
89
35
33
54
53

3ª
4ª
3ª
3ª
5ª
5ª
4ª
4ª
3ª
3ª
4ª
4ª

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

40.000,00
90.000,00
45.000,00
40.000,00
150.000,00
190.000,00
85.000,00
85.000,00
40.000,00
40.000,00
110.000,00
105.000,00

0,21

3ª

III

N/A

0,55

3ª

III

N/A

Concurso Público No 03/MR-TPL/DPAG/CP/312.2/2021 Contratação de Empreitada de Obras
para Manutenção de Rotina de Estradas Terraplenadas para os anos 2021, 2022 e 2023 incluindo Obras de Manutenção de Rotina Baseado no Sistema de Acampamento, de acordo com o seguinte:

R440
R450
1

Troço

Troço
Início
Fim
Chongoene
Mandlakazi
Mandlakazi
Chidenguele
Chibondzane Mandlakazi
Tavene
Cruz. R443
Machulane
Chinhacanine
Nalazi
Ndonga
Kanhissane
Mohambe
Maqueze
Maqueze
Changanine
Chicumbane
Zongoene
Kanhissane
Ndindiza
Macuácua
Mawaela
Massingir
Zulu
Chókwe
Tlawene

Extensão
(Km)

Classe

Alvará
Categoria

Valor da Garantia
Provisória (MT)

Lote
1
4346

Estrada
N222

Troço
Início

Fim

Fr. Antigo Lim. Chigubo Maxaila

2
3
2.

R441
N/C

Maxaila
Mohambe

22
19
57
62
54,7
30
33
57
17
48
35

5ª

I e III

170.000,00

5ª

I e III

240.000,00

5ª

I e III

190.000,00

3ª
3ª
3ª
3ª
3ª

I e III
I e III
I e III
I e III
I e III

50.000,00
90.000,00
30.000,00
70.000,00
60.000,00

Extensão
(Km)

Classe

57

4a

Alvará
Categoria
I e III

Valor da Garantia
Provisória (MT)
200.000,00

Zinhane
Maqueze

47
54

3a
4a

I e III
I e III

60.000,00
115.000,00

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concursos ou
adquirí-los no endereço abaixo, a partir do dia 4 de Maio de 2021, nas horas normais de expediente. Para
aquisição de cada documento de Concurso, os concorrentes deverão pagar uma importância não reembolsável de 3.500,00MT (três mil e quinhentos meticais) através da conta da Delegação Provincial da ANE
Gaza, nº 66215887, domiciliado no Millennium BIM– Conta.

• ENDEREÇO: Administração Nacional de Estradas - Delegação Provincial de Gaza
Rua do Hospital Provincial – Bairro 10 – Residencial da ANE
Telefones Nos:(+258)28 22 50 59/(+258) 82 30 56 006/ +258) 84 32 11 629,Telefax Nº: (+258) 28 22 65 39
Xai – Xai – Moçambique
3. O prazo de validade das propostas será de noventa (90) dias, e deverão ser acompanhadas de uma Garantia
Provisória no valor indicado nas tabelas acima, válida pelo prazo de cento e vinte (120) dias, a contar da
data de abertura das propostas (a data de abertura das propostas será considerada primeiro dia na contagem do prazo de validade da garantia provisória).
4. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no número 2 do presente anúncio. A sessão pública
de abertura das propostas e o anúncio de posicionamento dos concorrentes será no mesmo endereço, na
presença dos concorrentes que desejarem comparecer, nas seguintes datas e horas:
Data e Hora-final de
entrega das propostas

Refa do Concurso

Data e Hora das
Data e Hora do Anúncio de
Abertura das Propostas Posicionamento dos Concorrentes

02/MR-ASF/DPAG/
26/5/2021 – 9.00 horas 26/5/2021 – 9.15 horas
CP/312.1/2021
03/MR-TPL/DPAG/
27/5/2021 – 9.00 horas 27/5/2021 – 9.15 horas
CP/312.2/2021
04/EMERG-TPL/
28/5/2021 – 9.00 horas 27/5/2021 – 9.15 horas
DPAG/CP/316/2021
5.

Refa do Concurso

Lotes
1, 2, 3, 4, 5,
10, 13 e 14

02/MR-ASF/DPAG/
CP/312.1/2021

03/MR-TPL/DPAG/
CP/312.2/2021

04/EMERG-TPL/
DPAG/CP/316/2021
6.

7.

11/6/2021 – 8.30 horas
11/6/2021 – 9.30 horas
11/6/2021 – 10.30 horas

As visitas guiadas aos locais e as reuniões de concurso serão efectuadas nas seguintes datas e horas:

37
39

iii) Concurso Público No 04/EMERG-TPL/DPAG/CP/316/2021 Contratação de Empreitada de Obras
para Reparações de Emergências, de acordo com o seguinte:

Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Domingos Samuel
A Escrivã de Direito
Fátima Jethá

4356

:h

193

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE GAZA

Matola, aos seis de Abril de dois mil e vinte e um,

• Candidatura:
Os interessados devem apresentar candidaturas em envelope fechado até ao dia 7/5/2021, junto à Secretaria-geral da USTM em
Maputo ou na Delegação de Xai-Xai, indicando na carta dirigida ao
Magnífico Reitor, para onde pretendem se candidatar.

//

4. O Processo de Candidatura deve dar entrada nos Recursos Humanos do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e
Acção Social da Cidade de Tete, sita no Bairro Chingodzi, Estrada N7

Faz saber que, nesta Secção Comercial correm termos processuais uns Autos de Acção Declarativa
de Condenação sob Forma de Processo Comum
Ordinário, registados sob o nº 04/21/A, em que
é autora SELECTED SUPPLIES, LDA, com sede na
Av. União Africana, parcela nº 728/C, cidade da
Matola move contra o réu MÁRIO JOÃO DE SOUSA VARINDE, de nacionalidade moçambicana, residente no Bairro Central, Avenida Paulo Samuel
Khankhomba, nº 1086, cidade de Maputo, actualmente em parte incerta.
É desta forma citado o réu Mário João de Sousa
Varinde, representado, em parte incerta, para
no prazo legal de 20 (vinte) dias, contados finda a dilação de 20 (vinte) dias, contados da última publicação do presente anúncio, contestar,
querendo, os factos constantes da petição inicial,
sob pena de serem considerados confessados os
factos articulados pela autora, seguindo os autos
termos processuais à revelia, nos termos conjugados dos (artigos: 480, 483 e 484, nº 1 todos do CP
Civil), devendo com a contestação juntar cópia dos
Estatutos.
Mais, notifica-se o réu, para, dentro do mesmo
prazo, constituir advogado na área de jurisdição
deste Tribunal ou indicar domicílio no qual irá receber as notificações, sob pena de não serem efectuadas as notificações, considerando-se estas feitas logo que os respectivos autos derem entrada
no Cartório deste Tribunal, ficando sem nenhum
efeito qualquer oposição que vier a deduzir, atento ao disposto nos termos conjugados dos artigos
255, 60, nº 1 e 33, todos do diploma legal acima
indicado.

no

Carreira

A Universidade São Tomás de Moçambique (USTM) pretende
contratar com efeitos imediatos, para Maputo e a Delegação de
Xai-Xai em Gaza, dois (2) Docentes/Profissionais da Área de
Saúde, preferencialmente com o nível de Doutor (PhD).

Data
5/5/2021

6e9

6/5/2021

7, 11 e 12
4e8

7/5/2021
5/5/2021

1, 3 e 8

6/5/2021

2e7

7/5/2021

3

6/5/2021

1e2

7/5/2021

Hora

Local de Concentração
Serviços Distritais de Planeamento e Infra7.45 horas
estruturas de Bilene-Macia
Serviço Distrital de Planeamento e Infra7.45 horas
estruturas de Chongoene
7.45 horas Macarretane
10.30 horas Chicumbane perto da subestação da EDM
Serviço Distrital de Planeamento e Infra7.45 horas
estruturas de Chongoene
Serviço Distrital de Planeamento e Infra11.00 horas
estruturas de Guijá
Serviço Distrital de Planeamento e Infra7.45 horas
estruturas de Chongoene
Serviço Distrital de Planeamento e Infra14.00 horas
estruturas de Mapai

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.
ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSO
De acordo com a alínea d) do no3 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 05/2016, de 08
de Março, comunicamos a adjudicação do concurso abaixo descriminado:
i.
Concurso Público No 01/PROASME/DPAG/CP/2021 para Contratação de Empreitada de Obras
para Construção de Portagem em Chidenguele de acordo com o seguinte:

N° do Concurso

Modalidade

05/DPAG/
CP/2020

Concurso
Público

Xai-Xai, aos 30 de Abril de 2021

Vencedor

Preço, incl./IVA

BLM
36.288.718,78MT (Trinta e Seis Milhões, Duzentos e Oitenta e Oito
CONSTRUÇÕES Mil, Setecentos e Dezoito Meticais e Setenta e Oito Centavos)
193
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CIDADE DE MAPUTO
Por um Ministério Público mais interventivo na Defesa dos
Direitos Humanos e no Controlo da Legalidade

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
Gabinete de Reconstrução Pós Ciclone Idai (GREPOC)

ANÚNCIO DE CONCURSOS

ANÚNCIO DO CONCURSO Nº 001/GREPOC/2021

1. O Gabinete de Reconstrução Pós Ciclone Idai convida empresas a apresentarem propostas seladas para o fornecimento de mobiliário doméstico.

@

1. A Procuradoria da República - Cidade de Maputo convida empresas interessadas a apresentarem propostas

em envelopes fechados para os concursos seguintes:

Meticais

Modalidae

u

Data e
hora para
Abertura

lo

Objecto

Data e HoraFinal para
Entrega das
Propostas

2. Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais, adquirir os Documentos do Concurso no seguinte endereço: Gabinete de Reconstrução Pós Ciclone Idai,
Rua Mateus Sansão Mutemba, n.º 304, Bairro da Ponta-Gêa, Beira ou Gabinete de Reconstrução Pós Ciclone Idai, Av. 25 de Setembro, n.º 916, 2º andar, Maputo ou através de
procurement@grepoc.org.mz

Valor para
Aquisição dos
Garantia
Documentos
Provisória de Concursos
não
reembolsável

rn
a

N° do
Concurso

15

PUBLICIDADE

Segunda-feira, 3 de Maio 2021

3. Um conjunto completo de documentos do concurso pode ser adquirido por concorrentes elegíveis interessados, mediante a apresentação de uma procuração com plenos poderes devidamente reconhecida e mediante o pagamento do valor não reembolsável de
2.000,00MT (dois mil meticais). O método de pagamento será por transferência ou
depósito do valor. O documento será entregue via e-mail. Nenhum documento do concurso será enviado aos interessados por correio.

Apetrechamento
31/5/2021 31/5/2021
Concurso
Não
da residência
1.000,00MT
10.00 horas 10.15 horas
Limitado
Aplicável
protocolar
Apetrechamento
13L000141/ dos gabinetes da
31/5/2021 31/5/2021
Concurso
Não
1.000,00MT
CL/08/2021 9ª e 10ª Secção da 9.00 horas
9.15 horas
Limitado
Aplicável
PRCM
1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinarem os Documentos dos Concursos
ou levantá-los na UGEA, no endereco abaixo:
 Av. Ahmed Sekou Touré, n° 2318, R/C, Cidade de Maputo - Tel (21) 303059/69

vo
jo

13L000141/
CL/07/2021

da
conta
4. Dados
bancária:
NIB: 0008 0000 1046255010113.

de

Conta

21046255010001;

no

2. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestaço de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março.

Número

5. As propostas deverão ser entregues nos escritórios do GREPOC na Beira no dia 3 de Junho de 2021 antes da hora da abertura do concurso que acontecerá às 11.00 horas do
mesmo dia, perante representantes das empresas ou singulares que desejarem assistir
ao acto.

e/

Maputo, Abril de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)

t.m

6. O período da validade das propostas será de 90 dias.

Av. Ahmed Sekou Touré, nº 2318, - Maputo – Tel. (21) 303059/69 Fax (21) 325427

5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº
5/2016 de 8 de Março sendo a modalidade Concurso Nacional Público.

//

4303

s:

Beira, aos 3 de Maio de 2021
O Director Executivo
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES
PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA EM MOÇAMBIQUE (P166437)

Solicitação de Manifestação de Interesse

4388

Elaboração dos Procedimentos Socioambientais para Actividades do Programa de Gestão de Risco de
Desastres e Resiliência em Moçambique (Consultor Individual)
Ref. MZ-INGC-126617-CS-QCBS

:h

Federação Internacional das Sociedades da
Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho
Mártires do Revolução, nº 1913-Macuti|Beira

Data: 3 de Maio de 2021

gr

am

O Governo de Moçambique, através do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD)
e o Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) recebeu um financiamento do Banco
Mundial para implementar o Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência em Moçambique
para um período de cinco anos (2019-2024) e pretende aplicar parte dos fundos para contratação de
um consultor individual para Elaborar Procedimentos Socioambientais para actividades do Programa de
Gestão de Risco de Desastres e Resiliência em Moçambique.

Te
le

O principal objectivo da consultoria é de elaborar procedimentos e directrizes específicas para várias
actividades relacionadas com o Programa com enfoque de gestão, prontidão imediata e resposta aos
desastres.

EXPRESSÃO DE INTERESSE
PARTICIPAR NO PROGRAMA DE PRODUTOS ALIMENTARES ATRAVÉS DE UM VOUCHERS
A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC) convida
fornecedores de produtos alimentares a manifestarem interesse em participar num programa de
vouchers alimentares para o fornecimento de produtos alimentares enumerados no quadro seguinte:
Nº.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ca
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ln

o

Os serviços de consultoria incluem, mas não se limitam a:
• Elaborar Procedimentos de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, nas acções de emergência e
reconstrução pós-desastres, assim como Directrizes de saúde e segurança da comunidade;
• Elaborar um guião orientador com vista a minimização de riscos e impactos socioambientais das
actividades financiadas pelo Programa durante o processo de resposta aos desastres;
• Desenhar um plano de monitorização e avaliação dos impactos ambientais, sociais, de saúde
e segurança da comunidade e avaliação do desempenho ambiental e social de forma geral,
relacionados com o Programa;
• Conceber códigos de conduta para todos os técnicos, parceiros, prestadores de serviços, voluntários
assim como para os empreiteiros contratados, especialmente para as comunidades em situações
vulneráveis e no contexto de desastre;
Assim, o INGD através do Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência em Moçambique convida
a consultores individuais a apresentarem Manifestações de Interesse para a realização da consultoria.

Descrição
Farinha de milho fortificada
Óleo vegetal fortificado
Feijão
Massa de tomate
Espaguete
Arroz branco (25% quebrado)
Açúcar mascavado
Sal grosso
Sardinha com molho de tomate

Embalagem
12,5
5
2
1
1
1
400
25
1
0,5
155

Unidade
Kg
litro
litro
litro
Kg
Kg
Gr
Kg
Kg
Kg
Gr

Os itens descritos serão distribuídos a um total de 1000 beneficiários localizados em vários pontos
da província de Tete, através de um programa de senha electrónica (e-Voucher). Cada beneficiário

Os critérios de avaliação das manifestações de interesse são:
• Qualificações Gerais;
• Experiência relevante para o objecto da consultoria;
• Habilidades analíticas e de comunicação em Português e Inglês

Os fornecedores interessados são convidados a obter os documentos de licitação por escrito à

ss
o

Os consultores serão seleccionados de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos
no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários da Financiamento de Projectos de
Investimento (IPF) (datado de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018), o método
de selecção será Consultor Individual. Espera-se que a consultoria tenha a duração de 60 dias úteis.

no

Os proponentes devem cumprir todos os requisitos especificados no documento de licitação e

es
se

Os Termos de Referência podem ser obtidos através do seguinte web: www.ingd.gov.mz/anuncios

Ac

três (3) vezes, conforme previsto no Âmbito do Trabalho.
Lourenço MAGAÇO, Lourenco.MAGACO@ifrc.org / + 258 868123171

Os candidatos interessados e com o perfil exigido deverão enviar as suas manifestações de interesse para
os seguintes endereços electrónicos: ppintane@gmail.com, e Cc. Antonio.queface@gmail.com, até
ao dia 19 de Maio de 2021, pelas 15.00 horas. O assunto do email deve conter a seguinte referência:
Ref. MZ-INGC-126617-CS-QCBS.
Endereço:

tem direito a um voucher no valor de 2.500,00MT por distribuição. A distribuição será ecfetuada por

cumprir as especificações, termos e condições. Espera-se que a sua proposta chegue ao escritório da
IFRC, Rua Mártires da Revolução, nº 1913-Macuti, Cidade da Beira, antes das 10.00 horas do dia 17
de Maio de 2021. Qualquer proposta recebida após o período de apresentação será rejeitada.
A IFRC não se responsabiliza por quaisquer despesas incorridas pelos proponentes na preparação
da oferta.

Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres
Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência em Moçambique
Rua do Gare de Mercadorias, Av. das FPLM – Maputo
Telefone: 21477211/22

Olle Kaidro
Coordenador de Logística, Moçambique
4387

Para qualquer dúvida, ligue para Lourenço Magaço +258 868123171
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PUBLICIDADE

Segunda-feira, 3 de Maio de 2021

DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos
de Concurso ou adquirí-los mediante solicitação por escrito na UGEA Central entre às 8.00 e
15.00 horas, pela importância não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais) a ser
depositada na conta 170475561 – UEM do Millennium –Bim..

1

Concurso Público nº 15/EDMDIA/2021
Dois (02) Lotes

Prestação de serviço
de internet

3

Universidade Eduardo Mondlane
Direcção de Logística e Aprovisionamento (UGEA-UEM)
Edifício da Reitoria, Campus Universitário, Av. Julius Nyerere, n.º 3453
Telefone: 21 410100
Maputo

Concurso Público nº 47/EDMDIA/2021
Três (04) Lotes

Concurso Limitado nº 64/
EDM-DIA/2021
(Lote único)

Fornecimento de
Equipamento de
Segurança e Ferramentas

Data e hora da
entrega das
propostas
31 de Maio de
2021

@

Objecto de
Contratação

2

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas locais do dia
25 de Maio de 2021 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço às 10.15 horas
locais do dia 25 de Maio de 2021, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer;

Fornecimento de
Kits de Ferramentas
e GPS

Data e hora da
abertura das
propostas
31 de Maio de
2021

10:00 horas

10:15 horas

31 de Maio de
2021

31 de Maio de
2021

13:00 horas

13:15 horas

17 de Maio de
2021,

10:00 horas

Garantia provisória (em
meticais)
Lote 1: 300.000,00
Lote 2: 300.000,00
Lote 1: 500.000,00
Lote 2: 100.000,00
Lote 3: 150.000,00
Lote 4:100.000,00

17 de Maio de
2021

Não requirida

10:15 horas

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirilos, no endereço abaixo indicado, a partir do dia 4 de Maio de 2021, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.500,00 MT (mil e quinhentos meticais). O pagamento poderá ser feito através de depósito na conta BIM número 1188445 e o recibo deverá ser levantado na Tesouraria da Empresa sita na Cidade de Maputo na Av. Agostinho
Neto, N° 70, R/C.

no

Endereços:

Nº do
Concurso

u

A Universidade Eduardo Mondlane convida empresas interessadas a apresentarem propostas
fechadas para fornecimento de matéria-prima para gráfica para a Imprensa Universitária da
Universidade Eduardo Mondlane (Especificações Técnicas constantes dos Documentos do
Concurso);
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Concurso Público Nº 52A002341/CP/007/2021

rn
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ANÚNCIO DE CONCURSO

A Electricidade de Moçambique, E.P., convida as empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas
para o fornecimento conforme tabela abaixo:
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1.
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3. Os concursos regem-se pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, fornecimento de bens
e prestação de Serviços a EDM.

O posicionamento dos concorrentes será anunciado no dia 2 de Junho de 2021, pelas
11.00 horas, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

4.Informações adicionais poderão ser obtidas directamente no endereço abaixo, entre as 07:30 e as 15:30 horas, de
Segunda a Sexta-Feira.

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 nº 5/2016,
de 8 de Março.
Maputo, aos 3 de Maio de 2021

ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P.
Direcção de Aquisições
Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar,
Telefone: +258 21 359690
Maputo-Moçambique
www.edm.co.mz

s:

//

t.m

e/

A garantira requerida é de 30.000,00MT (trinta mil meticais), e o período de validade das
propostas será de 120 dias;

ttp

A Directora
(Ilegível)

Iluminando a Transformação de Moçambique

:h

4974

Maputo, 03 de Maio de 2021
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ANÚNCIO DE VAGA
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Consultor(a) para análise das finanças e capacitação

Te
le

Projecto de Cooperação entre CCM e a IHK Estugarda
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o

Introdução
A Câmara do Comércio de Moçambique sediada em Maputo
(CCM) é uma associação de empresas sem fins lucrativos,
que opera de forma autónoma em termos de gestão e
financiamento. A CCM está no processo de revitalização das
suas capacidades internas com vista a oferecer serviços
melhorados aos seus associados, em especial para as Micro
Pequenas e Médias Empresas (MPMEs). A Câmara de
Comércio e Indústria (IHK) de Estugarda apoia a CCM nesse
processo através de um projecto de cooperação que visa
aumentar a competitividade das MPMEs através de condições
empresariais básicas melhoradas. Neste contexto pretendese recrutar um(a) consultor(a) para fazer um levantamento
da situação actual da administração em concordância com
leis estabelecidas (contabilidade, administração de recursos
humanos, contratos, inventário, etc).

Ac

es
se

no

ss
o

Entendo, que neste momento o país está a atravessar sérias
dificuldades económicas e sociais causadas pela pandemia
mundial, COVID-19, é necessário ter em consideração todas
as medidas em vigor para prevenção da mesma, abrindose a possibilidade de serem realizadas formações dos
colaboradores no espaço virtual.
Objectivo da missão de consultoria
O objectivo da missão de consultoria é aumentar a eficiência
e eficácia do sistema informático (PHC) da CCM, com base na
realização de diagnóstico completo do Sistema de Controlo
Interno do ano 2020-2021 e capacitar os colaboradores e a
liderança.
Tarefas
- Elaborar um estudo de custo benefício para o desenvolvimento sustentável e assessoria fiscal;
- Analisar as necessidades do DAF e controlo da contabilidade;
- Elaborar um catálogo com medidas de melhoramento;

-

-

Elaborar um programa de treinamento para os colaboradores;
Coaching dos gestores do DAF;
Organizar reuniões de planificação e feedback;
Implementar workshops de capacitação
Acompanhar a implementação das medidas de melhorias acordadas com vista a preparar o DAF para a auditoria externa.

Realização
A missão de consultoria abrange, a análise das necessidades do
DAF e controlo da contabilidade, incluindo auditoria interna
completa com demonstrações financeiras, revisão do controlo
interno, revisão limitada das demonstrações financeiras, exame
da informação financeira, auditoria específicas (incentivos,
due-diligence contabilísticas, investigação estatísticas); deve
também incluir, a elaboração de estudos de enquadramento
fiscal e desenvolvimento sustentável da CCM; um diagnóstico
completo de situações fiscais; planeamento e prevenção fiscal,
due-diligence fiscais; tributação de expatriados e consultores;
revisão de declarações fiscais; revisão de dossiês de preços
de transferência; formação da equipa técnica e dos gestores;
acompanhamento do cumprimento das obrigações fiscais
parafiscais; acompanhamento do gestor no melhoramento
dos procedimentos estabelecidos (processos, organigrama,
etc) pelo coaching na preparação e secções do feedback das
reuniões com a equipa; suporte técnico do pessoal em reuniões
de equipa e uma contribuição técnica para a elaboração dos
TORs para auditoria externa.
Local
O consultor(a) integrará a Câmara de Comércio de Maputo,
com sede em Maputo.
Qualificações
- Experiência de mínimo 5 anos em consultoria financeira;

-

Duas cartas de referência;
Curriculum Vitae;
Inscrito (a) na OCAM - Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique.

Para Empresas:
- Experiência de mínimo 5 anos em consultoria financeira;
- Duas cartas de referência;
- Portfólio;
- Licença para exercício de actividade de consultoria financeira;
- Inscrito na OCAM- Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique.
Período
15 dias em total (Maio até Agosto 2021)
5 dias (Maio- Junho): Análise da situação e da
sustentabilidade económica da CCM, fiscalização das
contas, Elaboração dum catálogo de medidas para
melhoramento e plano de formação 10 dias (JulhoAgosto): Formação do pessoal e preparação do
Departamento para uma auditoria externa
Candidaturas
As candidaturas devem ser feitas através de uma Carta
de Motivação, Curriculum Vitae actualizado e Cópias
dos Certificados relevantes, devem ser enviados para o
seguinte endereço electrónico:
recrutamento@ccmoz.org.moz
com
referência
“Consultor(a) para Auditoria Interna”.
Prazo: 13 de Maio 2021
NB: Apenas candidatos que preencherem os requisitos
mencionados serão contactados

4877
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MOTORCARE NISSAN

Ac

Distribuidor Oficial em Moçambique

2021_Nissan_NP300_Special_Price.indd 2

3

ANOS

Diferencial
de deslizamento
limitado
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CAPACIDADE
OFF-ROAD

CONSUMO DE
COMBUSTÍVEL
EFICIENTE

100 OOOKM
GARANTIA

MAPUTO. Rua Kanwalanga nº141 - Tel: +258 21 35 08 00
BEIRA. Av. Samora Machel n.º 3024 - Tel: +258 23 32 65 03
MOATIZE. E.N.7 Unidade 25 de Setembro, Chithatha Moatize, Tete - Tel: +258 25 24 22 20
NAMPULA. Rua da França, Parcela 3, Bairro da Carrupeia - Tel: +258 26 21 72 51
PEMBA. E.N.106 Bairro do Alto Giongone - Tel: +258 27 22 07 71

www.nissan.co.mz | info@mz.motorcare.com
*Enquanto o stock durar
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Segunda-feira, 3 de Maio 2021
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Proteja quem é
mais importante
para si

Ca
na

Proteja o seu futuro e o da sua família com um seguro
que proporciona uma quantia global em caso de morte
ou invalidez do tomador do seguro.
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Adira já ao Seguro de Vida Classic Life.
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Isso é Africanicidade. Isso é Absa.
absa.co.mz
Esta apólice é emitida pela Global Alliance Seguros, SA. Termos e condições aplicáveis. Válido para Clientes do Retalho.
Para mais detalhes, contacte-nos através do serviço da Banca Telefónica, 1223 para móvel, 21344400 para fixo ou informe-se numa Agência do Absa.
Absa Bank Moçambique, SA (registado sob o número 101220982) é regulado pelo Banco de Moçambique.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
Av. Dr. Nkutumula, nº 309, 1º andar-CP 17, Tel.: 720223/720378, Fax: 720389-Matola
12ª Secção (Comercial)
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Segunda-feira, 3 de Maio de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA
PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL
UNIDADE DE GESTÃO DO PROJECTO

ANÚNCIO PARA VENDA JUDICIAL DE IMÓVEL
Faz saber que, nesta Secção correm termos processuais de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa, registada sob o nº
59/19A, em que é exequente BIM- BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA, move contra os executados: TRANSPORTES
NAIENE, LDA, FLÁVIO SANTOS NAIENE e MARIA DA GRAÇA SIMÃO, foi designado o dia treze do mês de Maio de dois mil e vinte
e um, pelas nove horas e trinta minutos, para a abertura de propostas, a serem apresentadas no Cartório deste Tribunal em carta
fechada, até trinta minutos antes da hora marcada, para a venda do bem abaixo indicado, em primeira praça, pelo preço mínimo de
11 851 171,66MT (onze milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, cento e setenta e um meticais e sessenta e seis centavos).

Projecto ID N.º P163989
D-6490-MZ

@

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Nº MZ-MAEFP-228713-CS-INDV

Verba única
Imóvel
Um prédio inscrito sob o número dois mil oitocentos e setenta, a folhas quarenta e duas do livro G barra cinco a favor de FLÁVIO DOS
SANTOS NAIENE, casado com Maria da Graça Simão, sob o regime de comunhão de bens adquiridos.
Sobre o imóvel em questão foi constituída uma hipoteca provisória por natureza inscrita sob o número trezentos e quarenta e seis, a
folhas vinte e três verso e seguintes do Livro C barra quatro, a favor do exequente BIM-Banco Internacional de Moçambique, SA, com
sede na Rua dos Desportistas, número oitocentos e setenta e três barra oitocentos e setenta e nove, Central “C”, em Maputo.
O imóvel poderá ser examinado na província de Maputo, Bairro Djuba, posto administrativo de Boane, Município da Vila de Boane, nos
dias úteis, das sete horas e trinta minutos, às quinze horas e trinta minutos (horas normais de expediente).
Ficando o fiel depositário obrigado a mostrar o imóvel que se pretende examinar, nos termos do artigo 891 do CPC.
Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda e da data e horas descritas.
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AVALIAÇÃO E MONITORIA DO SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA
INTERGOVERNAMENTAL E IMPACTO DA COVID 19 NAS RECEITAS
MUNICIPAIS

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

Matola, aos vinte e sete dias do mês de Abril de dois mil e vinte e um
Verifiquei
O Juiz de Direito
Domingos Samuel
A Escrivã de Direito
Fátima Faquirá Jethá

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL

4039

no

2. O MAEFP - PDUL solicita a candidatura de consultores individuais interessados,
qualificados e elegíveis para assistir a Associação Nacional dos Municípios de
Moçambique (ANAMM) no processo de Avaliação e Monitoria do Sistema de
Transferência Intergovernamental e Impacto da COVID 19 nas Receitas
Municipais.

e/

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA
UNIDADE DE GESTÃO DO PROJECTO
PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL

t.m

PROJECTO ID N.º P163989
D-6490-MZ

AVALIAÇÃO DAS NOTAS CONCEPTUAIS E ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE
O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Administração Estatal e Função Pública
(MAEFP) com o apoio financeiro do Banco Mundial, esta a implementar o Projecto de Desenvolvimento
Urbano e Local (PDUL) com duração de 5 anos no valor global de U$D117M beneficiando 22 Municípios das
Províncias de Niassa, Zambézia, Sofala e Gaza. A Declaração dos Objectivos de Desenvolvimento do Projecto
é “Fortalecer o desempenho institucional e prover melhor infraestrutura e serviços básicos nas entidades
locais”

2.

O MAEFP – PDUL pretende contratar Serviços de Consultoria para Avaliação das Notas Conceptuais e
Estudo de Pré – Viabilidade, para a implementação de Projectos de Maximização de Financiamento
para o Desenvolvimento Urbano (MFDU) coberto pela Subcomponente 1B do Projecto.

3.

A Sub-componente 1B é relativa a Maximização do Financiamento para o Desenvolvimento Urbano (MFDU),
onde o Projecto prevê disponibilizar fundos para qualquer um dos conselhos municipais de Moçambique
incluindo entidades em processo de autarcização escolhidos para a primeira fase, que apresentem projectos
de investimento urbano viáveis para atrair ou complementar o financiamento do sector privado a fim de
melhorar a infra-estrutura urbana e serviços básicos de uma forma económica, ambiental e socialmente
sustentável.

4.

A Unidade de Gestão do Projecto PDUL convida empresas de consultoria interessadas e elegíveis a
submeterem as suas Manifestações de Interesse para Prestação de Serviços de Avaliação das Notas
Conceptuais e realização de estudos de pré-viabilidade aos projectos melhor classificados a nível nacional.
No geral, os objectivos principais a atingir pelos serviços são os seguintes:
 Recepção e avaliação das notas conceptuais apresentadas pelos municípios e classificação das mesmas
segundo os critérios definidos de avaliação e seleccionar os projectos melhor classificados e,
 Com base no resultado da avaliação das notas conceptuais, com a aprovação do Governo de Moçambique
e do Banco Mundial, realizar estudos de pré-viabilidade dos projectos com melhor classificação.

5.

Os Consultores interessados deverão fornecer informação completa sobre sua qualificação e que possuem
experiência relevante para a prestação de serviços similares (brochuras, relação de serviços realizados e
respectivo clientes que inclui certificados / cópias de evidências que atestam (comprovam) a realização de
tais serviços; (ii) submissão de cópias de documentos actualizados de elegibilidade do consultor (Cadastro
Único, quitação das finanças, alvará Comercial, BR com estatutos actualizados, Certificado do INSS, INE, ou
similares.
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Concurso N.º – MZ-MAEF-228374-CS-CQS-MFDU

3. O objectivo dos serviços é para realizar o diagnóstico do STFI (Sistema
Transferências Fiscais Intergovernamentais) para as autarquias,
nomeadamente o fluxo do STFI para as autarquias, a qualidade da fórmula de
repartição vertical e horizontal, se os recursos são disponibilizados em tempo
útil e o nível de previsibilidade, verificar o grau de execução das subvenções
destinadas aos municípios por forma a influenciar melhorias na sua gestão,
bem como analisar o impacto financeiro da pandemia causada pela COVID-19
na receita própria das autarquias em Moçambique.

Os critérios de selecção para a lista curta serão: (i) Experiência na Avaliação de Notas Conceptuais; (ii)
Experiência em Estudos de Pre-Viabilidade (iii) Experiência na Elaboração de Propostas de Projectos para o
Financiamento (Público ou Privado). Os especialistas principais não serão avaliados na fase de pré-selecção.

7.

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

8.

Os consultores podem associar a outras firmas de consultoria para aprimorar as suas qualificações, mas
devem indicar claramente se a associação é na forma de Consórcio e / ou sub-consultor, no entanto, a
experiência do sub consultor não será considerada na avaliação da lista curta. No caso de um consórcio,
todos os membros serão solidariamente responsáveis pela totalidade do contrato, em caso de selecção.

9.

O Consultor será seleccionado de acordo com o método Selecção Baseada nas Qualificações do Consultor
(CQS), de acordo com os procedimentos do quadro de Procurement, Política, Regulamentos e Directrizes
constantes do site do Banco Mundial http://www.worldbank.org/en/projects-operations/ productsand-services/ brief/procurement- new-framework#framework estabelecido no Regulamento de
Aquisições do Banco Mundial (Regime Especial).
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10. Os consultores interessados poderão obter informações ou solicitar os termos de Referência (TdR’s) no
endereço indicado no parágrafo 11, nas horas normais de expediente (7.30 às 15.30 horas). Os TdR’s em
Inglês serão enviados através do correio electrónico abaixo indicado.

Ac

11. Os envelopes contendo a manifestações de interesse deve indicar claramente “Concurso N.º – MZ-MAEF228374-CS-CQS” e deverão ser submetidas em formato físico para o endereço abaixo até ao dia 14 de
Maio de 2021.
Ministério da Administração Estatal e Função Publica
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local
Unidade de Gestão do Projecto
Cowork Lab 2 – Rua 1301, Porta n.º 61
Email: procurement@pdul.gov.mz

4391

4. Consultor deverá apoiar a ANAMM na operacionalização dos Estatutos de
forma clara e inequívoca, bem como regular os casos omissos nos Estatutos,
elaborando o respectivo Regulamento.
5. Requisitos mínimos para a posição:
 Mestrado ou doutoramento em uma das seguintes áreas: Economia,
Finanças Públicas, Administração/Gestão Pública, Ciência Política ou áreas
afins;
 No mínimo de 10 anos de trabalho em assessoria de programas de
desenvolvimento e descentralização em países em desenvolvimento
(experiência internacional requerida);
 Pelo menos 7 anos de experiência em análise dos sistemas de transferências
fiscais intergovernamentais;
 Ter realizado ou ter participado na publicações em matérias relacionadas
com as Finanças Públicas no geral e Sistemas de Transferências Fiscais
Intergovernamentais em particular, em países em desenvolvimento;
 Fluência na língua portuguesa.
6. Atenção especial aos Consultores interessados para a Seção III, parágrafos
3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do
Banco Mundial de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de
2018, estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.
7. Os consultores serão seleccionados com base no método Selecção de Consultores
Individuais, de acordo com os procedimentos do quadro de Procurement,
Política, Regulamentos e Directrizes constantes do site do Banco Mundial
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-andservices/brief/procurement-new-framework#framework,
regime
especial, conjugados o Decreto n.º 5/2016, 8 de Março que aprova o
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.
8. Consultores interessados em obter os Termos de Referência, poderão
solicitar o envio para o email abaixo indicado, e os mesmos serão enviados
igualmente por email. As manifestações de interesse em forma de CV deverão
ser submetidos por email no endereço abaixo até ao dia 14 de Maio de 2021.
Ministério da Administração Estatal e Função Publica
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local
Unidade de Gestão do Projecto
Cowork Lab 2 – Rua 1301, Porta n.º 61
Email: procurement@pdul.gov.mz
4392
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE NAMPULA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE

TERCEIRA SECÇÃO

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO

Anúncio de Concursos e Cancelamento

O Meritíssimo Senhor Juiz-Presidente da Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Nampula

3

03/RA/
DPSM/S/20

Concurso
Limitado

4

04/RA/
DPSM/S/20

Concurso
de Pequena
Dimensão

17/5/2021
às 9.00 horas

Data do
Custo do
Anuncio de
caderno
posicionamento de encargo

u

Valor da
Garantia
Provisória

lo

58K013461/
Concurso
CL0002/
Limitado
DPSM/21

Contratação
para fornecimento de
combustível e
Lubrificantes
Contratação
para fornecimento de
material de
escritório e
consumíveis
Fornecimento
de combustível
Contratação
para fornecimento e
reprodução de
fichas, bonés,
camisetes, dísticos manuais,
cadernos de
encargos roll
ups e cartazes

Data e
hora para
entrega das
Propostas

N/A
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a

2

Objecto do
Concurso

17/5/2021
N/A
às 10.00 horas

Validade
das
Propostas

18/5/2021
às 14.00 horas

1000,00MT 120 dias

18/5/2021
às 14.00 horas

1000,00MT 120 dias

Data e hora de
abertura das
propostas

17/5/2021
às 9.15 horas

17/5/2021
às 10.15 horas

Cancelado

Cancelado

no

1

58K013461/
Concurso
CL0001/
Publico
DPSM/21

Nampula, aos 28 de abril de 2021

4978

Modalidade
de
Contratação

vo
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Número do
N°
Concurso

@

A Direcção Provincial de Saúde de Maputo, através dos Fundos do Orçamento do Estado, Pro-Saúde, GAVI HSS, Ariel,
UNICEF, Banco Mundial CDC, e Outros convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para
fornecimento de bens e serviços de acordo com o seguinte concurso:

Faz saber que por esta Secção correm seus termos legais, uns Autos de Providência Cautelar Nº
02/2021, pendentes nesta Secção que é requerente Alsud-Al Sufian Trading, Lda, com NUIT nº
400109, com sede na Avenida Filipe Samuel Magaia, nº 941, R/C, na cidade de Maputo, representada
por Mohamad Al-Sufian Unus, contactável pelo número 87-0140404, sem mais dados para sua
localização.
É desta forma notificada, a requerente acima, para comparecer no próximo dia 11 de Maio de
2021, pelas 12.00 horas, para audiência do contraditório deferido nos termos do art. 381 b) do
CPC.
Para constar lavrou-se o presente anúncio que será publicado em duas edições seguidas.

O Juiz-Presidente
Dr. Tiago A. R. Mualeite
O Escrivão de Direito
José Nelson Pinto Romão
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Segunda-feira, 3 de Maio de 2021
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O Fundo das Nações Unidas para População - UNFPA, é uma agência internacional de desenvolvimento que
trabalha em prol de um mundo onde cada gravidez é desejada, cada parto é seguro e o potencial de cada
jovem é realizado. O UNFPA solícita candidaturas de cidadãos moçambicanos qualificados e experientes
para as seguintes vagas:

2. As propostas deverão ser acompanhadas obrigatoriamente com os documentos de qualificação actualizados e autenticados definidos no documento do concurso

t.m

e/

Anúncio de Vagas

1. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou
adquirí-los, no endereço abaixo indicado deste anúncio, pela importância não reembolsável por cada. O pagamento
deverá ser em depósito directo no Banco (conta: DPSM – Receitas, Banco Millennium Bim n.º 0486721266);

3. O concurso será regido pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março;
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Posto # e título:		
Posto nº 36924: Especialista de Programa para População e 		
				Desenvolvimento
1 (uma)
Numero de Vagas:
Fixed Term Appointment
Tipo de contrato:
Maputo, Mozambique
Local de Trabalho:
Duração:
		
1 ano renovável
Prazo de Candidatura:
Submissão de candidaturas até dia 6 de Maio de 2021

Maputo, Abril de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)
4339

:h

Link para Aplicação:

4. A abertura das propostas vai decorrer na, actual Instalação da Direcção Provincial de Saúde de Maputo, sita na Matola G, Rua n˚ 12232, Telefone n°21644255 1˚ Andar, Sala de Reuniões próximo ao Auditório Municipal Carlos Tembe,
Matola 700.

https://erecruit.partneragencies.org/psc/UNDPP1HRE/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_
CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB_DTL&Action=A&JobOpeningId=36924&SiteId=1&PostingSeq=1

Link para Aplicação:

Posto nº 36684: Especialista de Programa para Área de Saúde
Sexual e Reprodutiva para o Adolescente – SB5
1 (uma)
Service Contract
Pemba - Cabo Delgado
1 ano renovável
Data de Submissão de candidaturas estendida até dia 7 de Maio de 2021

ln

		
		
Numero de Vagas:
Tipo de contrato:
Local de Trabalho:
		
Duração:
Prazo de Candidatura:
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Posto # e título:
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Qualificações e Experiência: Mestrado ou equivalente em Demografia, Geografia, Economia, Ciências
Sociais, Saúde Pública ou disciplina relacionada. Mínimo de 5 anos de experiência em desenvolvimento,
gestão, implementação e monitoria de programas nas áreas de população e desenvolvimento, Gênero,
Saúde pública, Política Social ou áreas relacionadas; Capacidade de fornecer aconselhamento e orientação
sobre a análise, interpretação e aplicação de dados de informações do projeto; É necessária experiência de
campo em trabalho de desenvolvimento, de preferência na região da África. Forte histórico de liderança
técnica, incluindo planeamento, avaliação, e capacidade comprovada de produzir resultados demonstráveis;
Bons conhecimentos do mecanismo de desenvolvimento dos programas nacionais das Nações Unidas e
familiaridade com os programas e políticas do UNFPA será uma vantagem; Experiência comprovada em
gestão de equipes e supervisão de profissionais; Experiência em coordenação e liderança em mecanismos
de ajuda, grupos de trabalho ou forças-tarefa em Moçambique, é uma mais-valia. Excelente comunicação
oral e escrita em inglês e português. Proficiência nos aplicativos de software Microsoft Office mais recentes.
Habilidade de TI para se familiarizar com ERP (Atlas), PeopleSoft, SAP ou outro sistema integrado baseado
na web.

https://erecruit.partneragencies.org/psc/UNDPP1HRE/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_
CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB_DTL&Action=A&JobOpeningId=36684&SiteId=1&PostingSeq=1
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Qualificações e Experiência: Mestrado em Saúde Pública, Demografia, Gênero, Ciências Sociais ou outras
disciplinas relacionadas; Experiência mínima de sete (7) anos nas áreas substantivas, preferencialmente em
Saúde Sexual e Reprodutiva para Adolescentes e Gênero em instituições públicas, ONGs e / ou internacionais;
Conhecimento e compreensão da gestão de projectos, planeamento, relatórios, monitoramento e
coordenação, especialmente na ONU. Conhecimentos do mecanismo de desenvolvimento de programas dos
programas nacionais das Nações Unidas e familiaridade com os programas e políticas do UNFPA; Excelente
comunicação oral e escrita em inglês e português; Proficiência nos aplicativos de software de escritório mais
recentes, incluindo gerenciamento de sistema (s) de informação; Habilidade de TI para se familiarizar com
ERP (Atlas), SPSS, PeopleSoft ou outro sistema integrado baseado na web

es
se

Para mais informações relacionadas com os termos de referência, os interessados podem tê-las através do
link acima.

Ac

Como se candidatar: As aplicações/candidaturas devem ser submetidas através dos links. Não há nenhuma
cobrança de taxa de candidatura, processamento ou de outra natureza. O UNFPA não solicita ou procura
obter informações dos candidatos quanto ao seu estado de HIV ou SIDA e não discrimina com base na
situação de HIV e SIDA.
UNFPA, Fundo das Nações Unidas para População
Rua Orlando Mendes, nº 213, Bairro da Sommerschield II, P.O. Box 4595
Maputo - Mozambique

4345
4390
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
13ª SECÇÃO COMERCIAL
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ANÚNCIO
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Modalidade

Objecto

Preço do
Documento de
Concurso

39A002551/
CC/21/2021

Concurso por
Cotações

Contratação de Empresa para Fornecimento de Água Mineral

Isento

39A002551/
CC/22/2021

Concurso por
Cotações

Contratação de Empresa para Fornecimento de Álcool Gel

Isento

39A002551/
CC/23/2021

Concurso por
Cotações

Contratação de Empresa para Fornecimento de Papel Toalha

Isento

39A002551/
CL/58/2021

Concurso
Limitado

Contratação de Empresa para Fornecimento de Produtos de
Consumo e Limpeza

Isento

39A002551/
CL/59/2021

Concurso
Limitado

Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de
Escritório

Isento

39A002551/
CP/079/2021

Concurso
Público

Contratação de empresa para a prestação de serviços de
organização de Eventos (Aditamento ao Anuncio do dia
27.04.2021 alteração do valor da garantia provisória)

1000.00Mt

o

Maputo, aos trinta de Abril de 2021

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS

Nº de concurso

ln

no

Verba única
Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial
de Maputo, inscrito sob o número quinze mil, trezentos
sessenta e sete a folhas cento e sessenta verso do livro
G, sessenta e dois a favor de Maria da Saúde Azarias
Mutombene.

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

O FUNAE – Fundo de Energia convida empresas elegíveis a participar dos concursos alistados na tabela que se segue.
Os concursos serão conduzidos com base nos procedimentos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado
pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
O local para aquisição do documento de concurso, apresentação de proposta, abertura das propostas e divulgação do posicionamento, está indicado abaixo.

Te
le

3.

Ca
na

ss
o

Pela Quinta Secção deste Tribunal correm éditos de vinte
dias, que começam a contar da segunda e última publicação
do anúncio, citando os credores desconhecidos, bem como
os sucessores dos credores preferentes da executada,
para no prazo de dez dias, posteriores ao dos éditos, nos
Autos de Execução Ordinária nº 18/2020/V, em que
é exequente ÂNGELO DA SILVA e executada MARIA DA
SAÚDE AZARIAS MUTOMBENE, reclmarem o pagamento
dos seus créditos pelo produto do imóvel penhorado sobre
que tenham garantia real, designadamente:

no

:h
2.

am

1.

4814

ANÚNCIO

4980

gr

Fica notificada a Sociedade Petrolife, Limitada, na pessoa dos
seus representantes, para comparecerem no Segundo Cartório
Notarial de Maputo, no dia 3 de
Maio de 2021, pelas 9.00 horas para a assinatura pública da
extinção de usufruto.

5ª SECÇÃO

e/

4993

EXTINÇÃO DE USUFRUTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICAL DA CIDADE DE MAPUTO

t.m

ttp

s:

//

Maputo, aos de Março de 2021
Verifiquei
A Juíza de Direito
Maria da Luz
A Escrivão de Direito
(Ilegível)

u

Pela Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de
Maputo a Acção de Execução Ordinária nº 273/20-K, pendente neste
Cartório movida pelo exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS
(SA) nesta cidade, contra o executado AGI DAIMO AMADE, com último
domicílio conhecido no Bairro Santagua, Q-C, cidade de Quelimane, com
o contacto nº 82-8633075, ora em parte incerta, é este citado, para no
prazo de dez dias, que começa a contar depois de finda a dilação de trinta
dias, contada da data segunda e última publicação deste anúncio, pagar ao
referido exequente a quantia de 931.303.61MT (novecentos e trinta e um
mil, trezentos e três meticais e sessenta e um centavos), em dívida nos
presentes autos 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 811°, nº 1 do Código do Processo Civil, sob pena de,
não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, nos termos do artigo
836°/1 do C.P.C, prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo
melhor consta da petição inicial, cujo duplicado se encontra à disposição
nesta Secção, onde poderá solicitá-lo em qualquer dia útil, dentro das horas
normais de expediente.

Ac
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PUBLICIDADE

Segunda-feira, 3 de Maio de 2021

10/5/2021
8.50 horas
10/5/2021
9.50 horas
10/5/2021
10.50 horas
18/5/2021
8.50 horas
18/5/2021
9.50 horas

Data e Hora da
Abertura das
Propostas
10/5/2021
9.00 horas
10/5/2021
10.00 horas
10/5/2021
11.00 horas
18/5/2021
9.00 horas
18/5/2021
10.00 horas

Data e Hora
do Anúncio de
Posicionamento
17/5/2021
9.00 horas
17/5/2021
9.30 horas
17/5/2021
10.00 horas
24/5/2021
9.00 horas
24/5/2021
9.30 horas

18/5/2021
14.30 horas

18/5/2021
14.45 horas

21/5/2021
14.30 horas

Data e Hora-Limite
de entrega

Local de Entrega,
Abertura e
Posicionamento

Valor da
Garantia
Provisória

FUNAE-Sede

Isento

FUNAE-Sede

Isento

FUNAE-Sede

Isento

FUNAE-Sede

Isento

FUNAE-Sede

Isento

Funae-Sede

100.000,00MT

****Para a compra dos Cadernos de Encargo, os interessados deveram efectuar o depósito do respectivo valor na conta nº 51514858 (Millenium Bim)
FUNAE- SEDE: Rua da Imprensa, 256, 6º andar, portas 607- 610 – 618, Caixa Postal 2289, Telefone: : 21304717 / 21304720, Fax: 21309228; Email: funae@funae.co.mz, Cidade de Maputo.

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:
Nº Concurso
39A002551/CL/020/2021
39A002551/CP/036/2021
MZ-FUNAE-158162-NC-RFQ
39A002551/CL/082/2020

Modalidade
Concurso
Limitado
Concurso Público
Solicitação de
Cotações
Concurso
Limitado

Objecto
Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de viaturas

Empresa Adjudicada
SELECT A WASH

Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de viaturas na
AUTO SPRAY CENTRE, SARL
oficina multi-marcas
Contratação de empresa para prestação de serviços de auditoria financeira

Valor (MT)
1.018.836,00MT
4.186.700,00MT

KPMG

$ 41.203

Contratação de empresa especializada para prestação serviços de renovação de
JJ INTERTEXAS
persianas Verticais nas Janelas dos escritórios do Funae- Delegação de Nampula

77.345,87MT

ANÚNCIO DE CONCURSO DESERTO
De acordo com o artigo 61 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº
05/2016, de 08 de Março, comunica-se que os seguintes concursos ficaram desertos :
Nº Concurso
Modalidade
OBJECTO
Motivo
Concurso de Pequena
Desclassificação de todos os
39A002551/PD/01/2021
Contratação de Empresa para fornecimento de papel/toalha
Dimensão
concorrentes

A Escriturária Judicial Provincial
Sara Clotilde Artur Manhique
Verifiquei

A Juíza de Direito
Judite António Sindique Correia

FUNAE- SEDE: Rua da Imprensa, 256, 6º andar, portas 607- 610 – 618, Caixa Postal 2289, Telefone: : 21304717 / 21304720, Fax: 21309228; Email: funae@funae.co.mz, Cidade de Maputo.
4952
Sistema de Gest\ao Ambiental com o Certificado Nº /INNOQ – A.002/18
Sistema de Gest\ao de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13
Sistema de Gestão Ambiental com Certificado Nº PT10/03200
Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280
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PUBLICIDADE
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Segunda-feira, 3 de Maio de 2021

no
vo
j

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO, IP
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS

No de
Ordem

Modalidade do
Concurso

Objecto Concurso

Data e hora
da entrega
das propostas

Data e hora de
abertura das
Propostas

Validade das
Propostas

Garantia
provisória
(meticais)

1

C.L/02/UGEA/INATUR/2021

Banding no Aeroporto Internacional de
Maputo

17/5/2021
9.00 horas

17/5/2020
9.30 horas

90 dias

N/A

Comunicação, imagem e marketing do
destino Moçambique

25/5/2021
9.00 horas

25/5/2025
9.30 horas

90 dias

N/A

lo

u

Instituto Nacional de Turismo, I.P.
Av. 10 de Novembro, praceta 1196, n.º 40, 1.º andar
Tel. 21 307320 ̸ 82 3063590 ̸ 84 3063590
Maputo, Maio de 2021
A Entidade Contratante

no

es
se

Que não existem outras pessoas que
prefiram aos indicados herdeiros
nem quem com eles possa concorrer
na sucessão e da herança fazem parte
bens móveis e imóveis.

Ac

Está conforme

Maputo, aos trinta de Abril de dois
mil e vinte e um
A Conservadora e Notária Superior
(Ilegível)
4963

vo
jo

no

Está conforme
Maputo, aos 21 de Abril de 2021
A Notária Superior
(Ilegível)
4962

10.00 horas

29/6/2021

3ª

Visita ao Local
Data

Hora

18/5/2021

9.00 horas

ttp

:h

am

gr

Lichinga, aos 27 de Abril de 2021
A Directora Provincial
Alocre Saide Jaime
(Especialista de Educação)
Av. Julius Nyerere. Tel. Nº 27120940. Fax nº 27120741/27121577. E-mail: dpedh.niassa@gov.mz

115

República de Moçambique
Conselho Executivo Provincial do Niassa
Direcção Provincial da Educação
Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO FASE -50B105772/CP/20/2021/O

1. A Direcção Provincial da Educação de Niassa convida empresas nacionais e estrangeiras interessadas, e que reúnam os requisitos de elegibilidade, a apresentarem propostas
em cartas fechadas, para a construção de cinco (5) Escolas Primárias, cada uma constituída por (1 Bloco de 2 salas com Administração, 1 Bloco de 3 Salas de Aula; 1 Bloco Sanitário
e Sistema de Abastecimento de Água) e, uma (1) Escola Secundária constituída por (1Bloco de 1 Sala com Administração, 3 Blocos de 3 Salas de Aula, 1 Bloco1 Sanitário, 1 Bloco
Multiuso e 1 Sistema de Abastecimento de Água), nos Distritos de Nipepe, Maúa, Metarica, Cuamba, Mandimba e Mecanhelas.
2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará de Empreiteiros de Obras Públicas de Construção Civil, igual ou superior a 4ª Classe, conforme descriminado na tabela abaixo:
Nº do
Concurso

Distrito

Escola

Nipepe

ES de Nipepe

Maúa
Metarica
Cuamba
Mecanhelas
Mandimba

Caução Provisória
Valor

Válida

I

121.000,00MT

150 dias

EPC de Muloloua
EPC Samora Machel
EPC de Mepica
EPC de Chissua

II
III
IV
V

60.500,00MT
60.500,00MT
60.500,00MT
60.500,00MT

150 dias
150 dias
150 dias
150 dias

EPC de Capunda

VI

60.500,00MT

150 dias

Alvará
Mínimo
5ª

4ª

Data de Abertura
Data

Hora

Anúncio de
Posicionamento
Data
Hora
10.00 horas

Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de quinze de Abril
de dois mil e vinte e um, exarada de
folhas trinta e cinco a trinta e seis, do
livro de notas para escrituras diversas número trezentos e cinquenta e
oito, traço “B”, do Segundo Cartório
Notarial de Maputo, perante mim,
DANILO MOMADE BAY, Conservador
e Notário Superior, em exercício no
referido Cartório, foi celebrada uma
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito IBRAIMOGY ALGY
PEREIRA, de cinquenta e nove anos
de idade, no estado de casado sob o
regime de comunhão geral de bens
com Inês Alberto Manjate, que era
natural de Inhambane, com última
residência habitual no Bairro do
Chamanculo, filho de Ausénio Simão
Perreira.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da
sua última vontade. Deixando como
únicos e universais herdeiros de todos seus bens, sua esposa INÊS ALBERTO MANJATE, viúva, natural de
Matola e seu filho HAUAMBO IBRAIMOGY PEREIRA, solteiro, maior, natural de Maputo, onde reside.
Que segundo a lei não há quem com
eles possa concorrer a esta sucessão,
que da herança fazem parte bens
móveis e imóveis, incluindo contas
bancarias.

150 dias

Anúncio de
Posicionamento
Data
Hora

29/6/2021

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO
DE IBRAIMOGY ALGY
PEREIRA

30.000,00MT

Data de
Abertura
Data
Hora

1. O prazo de validade das Propostas será de 120 dias, a contar da data-final da sua entrega.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquiri-los na Repartição de Aquisições, no 3º Andar do Edifício da DPENiassa, sita na Av. Jullius Nyerere, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT por cada lote do Concurso. O valor de aquisição de cadernos de encargo deve ser depositado
na conta bancária nº 226435249, BIM.
3. As propostas deverão ser entregues na Repartição de Aquisições, até às 9.45 horas do dia 1/6/2021 e serão abertas em sessão pública, na sala da Repartição de Projectos de
Construções e Equipamentos Escolares, sita no 3º Andar do Edifício da DPE, na Av. Jullius Nyerere, no Bairro Massenger, Cidade de Lichinga, na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer. Para o presente concurso, além do original, o número de cópias das propostas é 2 (dois), devendo igualmente apresentar-se em formato electrónico num CD
ou Pendrive.
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 no
5/2016, de 8 de Março.

4948

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE
REPARTIÇÃO DO ESTADO NA
CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E
TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL
DA CIDADE DE MAPUTO

Válida

Alvará
Mínimo

1/6/2021

e/

I

t.m

EPC de Mepelia

Valor

//

Lote

IRLANDA50B105772/
CL/22/2021/O

Marrupa

Caução Provisória

s:

Escola

Está conforme
Matola, aos 21 de Abril de 2021
A Notária
(Ilegível)

ss
o

Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de vinte e nove de
Abril de dois mil e vinte e um, lavrada
de folhas quarenta e quatro e seguintes, do livro de notas para escrituras
diversas número trezentos e quarenta e três, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, foi lavrada
perante JUDITE ELIAS MONDLANE
MATCHABE, licenciada em Direito,
Notária Superior, em exercício no referido Cartório, uma Habilitação de
Herdeiros por óbito de FRANCISCA
DE ASSIS LEONARDO DOS SANTOS
SAMBOCO, de sessenta e seis anos,
falecida a dezassete de Abril de dois
mil e vinte e um, no estado de casada,
que era de nacionalidade moçambicana, filha de Leonardo dos Santos Samboco e de Esperança Natingue, que
teve a última residência habitual no
Bairro da Matola “B”, Matola-Cidade.
A qual não deixou nenhum testamento ou qualquer outra disposição
da sua última vontade, deixou como
únicos e universais herdeiros da quota disponível da herança, seus filhos:
NYLTON STÉLLIO ROQUE, casado,
natural de Maputo, onde reside e
ELIDIO SÉRGIO FRANCISCA FÉLIX,
solteiro, maior, natural de Maputo,
onde reside.

Distrito

11/6/2021

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE FRANCISCA DE
ASSIS LEONARDO DOS SANTOS
SAMBOCO

Nº do
Concurso

Lote

2º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

1. A Direcção Provincial da Educação de Niassa convida empresas nacionais e estrangeiras interessadas, e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas em
cartas fechadas, para a construção de um (1) Bloco de duas (2) salas de aula na Escola Primária Completa de Mepelia, no Distrito de Marrupa.
2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará de Empreiteiros de Obras Públicas de Construção Civil, igual ou superior a 3ª Classe.

Te
le

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO IRLANDA-50B105772/CL/22/2021/O

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezassete de Março de dois mil e vinte
e um, exarada de folhas trinta e
nove verso a folhas quarenta e
um verso, do livro de notas para
escrituras diversas número vinte
e seis, traço “B” barra BAÚ, deste Balcão, a cargo da Notária em
exercício, CÉLIA BERNARDETE
MESTRE GUAMBE, foi celebrada
uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de JAIME
SAGUATE NHANOMBE, solteiro
que era à data da sua morte, de
então setenta e cinco anos de
idade, com última residência habitual no Bairro da Matola.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade,
tendo deixado como únicos e
universais herdeiros de seus
bens, sua filha MARIA CATARINA NHANOMBE, solteira, maior,
residente na Matola e seus netos:
HELDER APOLINÁRIO SILVA
SAMBO e CARMEN YOLANDA
DA SILVA SAMBO por substituição de LINDA JAIME, sua filha, já
falecida.
Não existem outras pessoas que
de lei, com eles possam concorrer na sucessão.
Fazem parte da herança todos os
bens móveis e imóveis, incluindo
contas bancárias em nome do falecido.

o

Que segundo a lei não há quem com eles
possa concorrer a esta sucessão, que da
herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.
Está conforme
Maputo, aos 30 de Abril de 2021
A Notária
(Ilegível)
4949

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE JAIME SAGUATE NHANOMBE

FASE50B000152/
CP/20/2021/O

Certifico, para efeitos de publicação, que
por escritura de vinte e nove de Abril de
dois mil e vinte e um, exarada de folhas
dezasseis verso a dezoito, do livro de
notas para escrituras diversas número
trezentos e cinquenta e nove, traço “B”,
do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim, DANILO MOMADE
BAY, Conservador e Notário Superior em
exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de MÁRIO SAMUEL
COSSA, de sessenta e dois anos de idade, no estado de casado, sob o regime de
comunhão de adquiridos com Vitória
Henriqueta Isac Delane Cossa, de nacionalidade moçambicana, com última
residência habitual no Bairro da Polana-Cimento “A”, filho de Samuel Nhaonzole
Cossa e de Angelina Matabel.
Que o falecido não deixou testamento
ou qualquer outra disposição da sua
última vontade, tendo deixado como
únicos e universais herdeiros de todos
os seus bens, sua esposa VITÓRIA HENRIQUETA ISAC DELANE COSSA, viúva,
que ocupa simultaneamente a posição
de meeira e seus filhos: CESÁRIA FENIX
MÁRIO COSSA MABASSO, casada sob o
regime de comunhão geral de bens com
Eliseu Mabasso, TIMÓTEO LAURINDO
MÁRIO COSSA, solteiro, maior, MÉRCIA
BENILDE MÁRIO COSSA BOMBA, casada sob o regime de comunhão geral
de bens com Helder Daniel da Moura
Bomba, VALÉRIA GILVAZ MÁRIO COSSA, divorciada, ASSER SAMUEL MÁRIO
COSSA, solteiro, menor, MÁRIO SAMUEL COSSA JÚNIOR, solteiro, maior,
LEOVIGILDO ELSÍDIO MÁRIO COSSA,
solteiro, maior, naturais de Maputo.

4414

República de Moçambique
Conselho Executivo Provincial do Niassa
Direcção Provincial da Educação
Repartição de Aquisições
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HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR
ÓBITO DE MÁRIO SAMUEL COSSA

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE
MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

Ca
na

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE DE MAPUTO
DIRECÇÃO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS DA
CIDADE
DEPARTAMENTO DOS REGISTOS E
NOTARIADO
2º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

rn
a

2. Os concorrentes interessados poderão obter informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no endereço abaixo
indicado, durante as horas normais de expediente, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), a depositar
na conta bancária do Instituto Nacional de Turismo, I.P No 48668010001, Moza Banco, devendo-se apresentar o respectivo talão

10.00 horas

C.P/01/UGEA/INATUR/2021

de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

10.00 horas

2

de depósito e levantar o Documento de Concurso, pretendido após a sua confirmação.
3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado e serão abertas em sessão pública na presença dos concorrentes
que desejarem comparecer.
4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação

@

1. O Instituto Nacional de Turismo, IP convida a todos elegíveis interessados e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem
propostas fechadas, para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Visita ao Local
Data

Hora

19/5/2021

9.00 horas

18/5/2021
19/5/2021
21/5/2021
20/5/2021

11.00 horas
14.30 horas
10.00 horas
9.00 horas

21/5/2021

12.30 horas

1.
2.

O prazo de validade das Propostas será de 120 dias, a contar da data final da sua entrega.
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquiri-los na Repartição de Aquisições, no 3º Andar do Edifício
da DPE-Niassa, sita na Av. Jullius Nyerere, pela importância não reembolsável de 2.500,00MT por cada lote do Concurso. O valor de aquisição de cadernos de encargo deve ser
depositado na conta bancária nº 226435249, Bim.
3.
As propostas deverão ser entregues na Repartição de Aquisições, até às 9.45 horas do dia 11/6/2021 e serão abertas em sessão pública, na sala da Repartição de Projectos
de Construções e Equipamentos Escolares, sita no 3º Andar do Edifício da DPE, na Av. Jullius Nyerere, no Bairro Massenger, Cidade de Lichinga, na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer. Para o presente concurso, além do original, o número de cópias das propostas é 2 (dois), devendo igualmente apresentar-se em formato electrónico num
CD ou Pendrive.
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 no
5/2016, de 8 de Março.
Lichinga, aos 27 de Abril de 2021
A Directora Provincial
Alocre Saide Jaime
(Especialista de Educação)
Av. Julius Nyerere. Tel. Nº 27120940. Fax nº 27120741/27121577. E-mail: dpedh.niassa@gov.mz
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS
REGISTOS E NOTARIADO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL
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Oportunidade de Emprego

Oportunidade de Emprego


ANÚNCIO

ANÚNCIO



Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos
de trinta dias, citando a ré CARE- CORRETOR DE SEGUROS, LIMITADA, com último
domicílio conhecido no Bairro da Sommerschield, Rua Dar-Es-Salam, nº 103, cidade de
Maputo, ora ausente em parte incerta, para no prazo de 20 (vinte) 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”, contestar, querendo, os Autos de Acção Declarativa Ordinária
nº 06/2021-P, que por esta Secção lhe move a autora MEXTUR- MOÇAMBIQUE EXPRESSO
TURISMO E VIAGEM, LDA, pelos fundamentos constantes da petição inicial, conforme os
duplicados que se encontram arquivados no Cartório desta Secção à sua disposição, onde
poderá levantar dentro das horas normais de expediente, advertindo-se-lhe de que a falta de
contestação importa a confissão dos factos articulados pela autora, para todos efeitos legais.

Faz-se público que Carlos
José Nhavotso, natural de
Maputo e residente na cidade da Matola, Província de
Maputo, requerer autorização para mudança do seu
nome CARLOS JOSÉ NHAVOTSO, para passar a usar o
nome completo de LEVHENI
MASPWAGANI NHAVOTSO.

  ǡ       ǡ    

             ȋ Ȍ

  ǡ       ǡ    

  Ǥ  Ù
  ǡ ²           

@

             ȋ Ȍ

  ȋ ǡ Ȍ 

Nos termos do nº Ȍ
1, artigo
  ȋ ǡ

360º do Código do Registo

    Ǥ

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.

  ǡ ²           

•

Especialista em Gestão Financeira Pública (Nampula)

•

Especialista em Saúde e Educação (Nampula)

•

Especialista em Colaboração, Aprendizagem e Adaptação (CLA - Nampula)

Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme
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   ïǡ     Ȁ      À  

Ǥ2    
Oficial Sénior de Monitoria e Avaliação (Nampula)
Maputo, aos 3 de Março de
2021

Gestores Provinciais de Programa (Zambézia e Cabo Delgado)

Especialista em Gestão Financeira Pública (Nampula)

•

Especialista em Saúde e Educação (Nampula)

•

Oficial de Grants/Subvenções (Maputo)

•

Oficial de Procurement (Nampula)

•

Contabilista (Nampula)

•

Assistente de Finanças (Nampula)

•

Especialista de Segurança (Nampula)

•

Oficial de Recursos Humanos e Operações (Nampula)

DIRECÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO PECUÁRIO
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Especialista em Colaboração, Aprendizagem e Adaptação (CLA - Nampula)

•

REPÚBLICA
DE MOÇAMBIQUE
Oficial Sénior de Monitoria e Avaliação
(Nampula)
CONSELHO DE REPRESENTA-

   a partir do endereço

Gestores Provinciais de Programa (Zambézia e Cabo Delgado)
1. É levantada a proibição de importação de aves domésticas vivas, bem como carnes frescas,

ǣȀȀʹ͵ǤǤ Ȁ ȀͳȀǤ 

Assistentes Provinciais de Programa (Nampula, Zambézia e Cabo Delgado)

  ² ±   12 de Maio de 2021    ̷Ǥ  
Ǥ Ǧ Ǥ

•

pintos de 1 dia, ovos de incubação e de consumo, produtos cuja origem sejam aves para o uso na
alimentação animal, fins agrícolas, industriais ou para outros fins provenientes da República da
África do Sul (zonas fora das áreas de foco), nas seguintes condições:

EXTRACTO DE RECTIFICAÇÃO

DA PUBLICAÇÃO DA
Oficial de Grants/Subvenções (Maputo)

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE ANTÓNIO EUGÉNIO DE CASTRO

Oficial de Procurement (Nampula)

•

Contabilista (Nampula)

•

Assistente de Finanças (Nampula)

•

Especialista de Segurança (Nampula)

4906

ttp

•

ǣ ±Ǧ    Ǥ
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Na sequência da eclosão de um surto de Influenza Aviária Altamente Patogénica (HPAI), na República da África
do Sul, Províncias de Gauteng e North west, reportado nos dia 13 e 19 de Abril de 2021, respectivamente,
a Direcção Nacional de Desenvolvimento Pecuário, nos termos do disposto nos artigos 7, 22, 83 e 85 do
Regulamento de Sanidade Animal, aprovado pelo Decreto n° 26/2009 de 17 de Agosto, determina:

a. Provenientes de estabelecimentos registados, aprovados para exportação e certificados pela
Autoridade Competente Sul-africana como compartimento livre de Influenza Aviária que cumpram
com os requisitos de vigilância mensais, com resultados laboratoriais de amostra colhidas após a
data de notificação do surto. Os resultados laboratoriais não podem exceder 30 dias após a colheita
de amostra;
b. A data de registo dos estabelecimentos aprovados pela Autoridade Veterinária da África do Sul,
como livre de nfluenza Aviária deve estar dentro da validade;
c. As aves e seus produtos (Poedeiras, pintos e ovos de incubação) importados devem ser submetidos
a teste de PCR, em Moçambique.

s:

•

AVISO

t.m

Oficial de Comunicação (Nampula)

ÇÃO DO ESTADO NA CIDADE
DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS
E NOTARIADO
3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA
CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine n.º 1472 –
1.º andar

e/

•
•



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_________
MINISTÉRIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

no

Assistentes Provinciais de Programa (Nampula, Zambézia e Cabo Delgado)



A Directora Nacional Adjunta
Fátima Achá Baronet
(Conservadora e Notária
Superior)

•

•
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Oficial de Comunicação (Nampula)

Certifico, para efeitos de
publicação, que no jornal “Notícias” do dia dez de Março de dois
mil e vinte e um, foi publicado o
extracto da Escritura de Habilitação de Herdeiras por óbito de
ANTÓNIO EUGÉNIO DE CASTRO, exarada de folhas vinte a
folhas vinte e uma verso, do livro
de notas para escrituras diversas
número oitocentos e setenta e
seis, traço “D”, do Terceiro Cartório Notarial, perante ANDRÉ
CARLOS NICOLAU, licenciado
em Direito, Conservador e Notário Superior em exercício no
referido Cartório, que onde se
lê regime de comunhão geral de
bens, para ler-se regime de bens
adquiridos.

:h

•

Maputo, aos 19 de Abril de 2021
O Ajudante de Escrivão de Direito
Constantino Rafael Tivane
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PUBLICIDADE

Segunda-feira, 3 de Maio de 2021

am

Gestor •daOficial
Componente
de
de Recursos Humanos
e Operações (Nampula)
Biodiversidade e Conservação

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

4341
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Maputo, aos 3 de Maio de 2021
O Director Nacional
(Ilegível)

Te
le

O Gestor da Componente – Biodiversidade e Conservação fará a


a partir do endereço
gestão e liderança
da componente,
focalizado no trabalho técnico
e
Está Conforme
estratégico, gestão de relacionamentos e com foco no desenvolvimento/
Maputo, aos 30 de Abril de 2021
Ȁ eȀͳȀǤ

implementação doǣȀȀʹ͵ǤǤ
plano de trabalho de biodiversidade
conservação
do projecto SPEED. O Gestor da Componente para Biodiversidade e
A Notária
(Ilegível)
Conservação terá 
o apoio
de
um
Coordenador,
que
dará
suporte
para

²
±


12
de
Maio
de
2021

 
̷Ǥ  
4935
a administração da componente, fazendo a gestão dos consultores /
subcontratos / concessões e monitoria, avaliação e estudo/ aprendizagem
Ǥ
Ǧ Ǥ
dos dados recolhidos
e relatórios.

Anúncio de Vaga
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Os candidatos bemsucedidos deverão demonstrar a seguinte experiência
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
e qualificações:
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,
ASSUNTOS CONSTITU• Grau de licenciatura
em uma área relevante
é exigido; com preferência
ǣ
±Ǧ

 
Ǥ
CIONAIS
E RELIGIOSOS
a um grau avançado;
DIRECÇÃO NACIONAL
• Dez ou mais anos de experiência relevante e redes de contacto em
DOS REGISTOS E NOTABiodiversidade e Conservação (ex.: combate ao crime contra vida
RIADO
selvagem, conservação comunitária, conservação marinha, etc)
análise de políticas e advocacia, e criação de um ambiente favorável
ANÚNCIO
ao sector privado;
Faz-se público que BAP• Capacidade de gerir eficazmente e prestar assistência técnica dentro
TISTA ANTÓNIO MAGOMdo tempo e orçamento previstos;
BE, natural de Chókwè e
• Experiência de trabalho em projectos financiados pela USAID será
residente em Zavala, requereu autorização para
uma vantagem;
mudança do seu nome,
• Capacidade para gerir e priorizar várias tarefas em simultâneo;
para passar a usar o nome
• Excelentes habilidades organizacionais com capacidade de tomada
completo de EDSON ANde iniciativa;
TÓNIO MAGOMBE.
• Capacidade de responder a tempo e eficazmente às demandas e
Nos termos do nº 1, artigo
solicitações;
360º do Código do Registo
• Excelentes habilidades de comunicação e gestão, e capacidade de
Civil, são convidados tose relacionar com pessoas a todos os níveis de uma organização
dos os interessados para
multicultural;
no prazo de trinta dias, a
contar da data da publica• Capacidade de falar em público e conduzir reuniões formais com
ção do presente anúncio,
altos funcionários do governo;
deduzirem, por escrito, a
• Fluente em Inglês e Português, escrita e fala, preferencialmente com
oposição que tiverem direito de fazer.
um curso ou certificado.

Ac

Os candidatos interessados deverão submeter seus CVs em inglês até ao
dia 14 de Maio, para SPEED_Recruitment@dai.com
Apenas os candidatos seleccionados serão contactados.
4905

UNFPA, Fundo das Nações Unidas para População, é uma agência internacional de desenvolvimento
que trabalha em prol de um mundo onde cada gravidez é desejada, cada parto é seguro e o potencial
de cada jovem é realizado. O UNFPA solícita candidaturas de cidadãos moçambicanos qualificados
e experientes para a seguinte vaga:
Posto # e título:		
Local de Trabalho:
Duração: 		
Tipo de Contrato:
Prazo da candidatura:

Motorista, SB-2
Beira, Sofala, Moçambique
Inicialmente doze (12) Meses, com a possibilidade de renovação
Service Contract
As candidaturas devem ser feitas até dia 11 de Maio de 2021

Requisitos Gerais: Ensino secundário completo; Carta de condução profissional válida por
pelo menos um ano; Três anos de experiência profissional como motorista no Governo e em
organizações internacionais, embaixadas, ONG´s ou sistema das Nações Unidas, com registo de
condução segura; Conhecimento das regras, regulamentos de condução, protocolo e cortesia de
motorista; Conhecimento básico de mecânica; Conhecimento da língua oficial das Nações Unidas
em Moçambique.
Descrição do Trabalho: Poderá ser solicitada a partir do email moz.recruitments@unfpa.org.
Como se candidatar: Os interessados devem submeter as suas candidaturas (CV) acompanhadas
pela carta de motivação e uma cópia da carta de condução pelo email acima citado

Maputo, aos 25 de Fevereiro de 2021

Não há nenhuma cobrança de taxa de candidatura, processamento ou de outra natureza. O UNFPA
não solicita ou procura obter informações dos candidatos quanto ao seu estado de HIV ou SIDA e
não discrimina com base na situação de HIV e SIDA. As candidaturas devem ser submetidas nos
endereços acima até ao dia 11 de Maio de 2021.

O Director Nacional
Jaime Bulande Guta
(Conservador e Notário
Superior)

UNFPA, Fundo das Nações Unidas para População
Rua Orlando Mendes, nº 213, Bairro da Sommerschield II, P.O. Box 4595
Maputo - Mozambique

4947
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PUBLICIDADE

Maputo, aos 3 de Maio de 2021

4387

Associação
Coalizão da
Juventude
Moçambicana
Rua Engenheiro Vasconcelos e Sá (R 1201) e a Travessa Fernão Mendes Pinto (Trav. 1126), nº 82
TeL: 21400871,Cel: 825548655 ou 847409028, Email: coalizaomaputo@gmail.com

CONVOCATÓRIA
2º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

ttp

s:

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR
ÓBITO DE CLAUDE
MARCELO CHAMPIER
JÚNIOR

:h

gr

Nossa Missão:
Contribuir para a estabilidade dos adolescentes e jovens, através da promoção do seu desenvolvimento
harmonioso e promover o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos, através da informação, educação
e formação, em locais próprios e/ou em parceria com o sector público e a sociedade civil em especial

am

A Direcção Geral
Associção Coalizão da Juventude Moçambicana
“Promovendo o Protagonismo Juvenil”

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e
oito de Abril de dois mil e vinte e
um, lavrada de folhas quarenta e
três e seguintes, do livro de notas
para escrituras diversas número trezentos e vinte, traço “B”, do
Segundo Cartório Notarial de Maputo, foi lavrada perante JUDITE
ELIAS MONDLANE MATCHABE,
Conservadora e Notária Superior,
em exercício no referido Cartório,
uma Habilitação de Herdeiros
por óbito de CLAUDE MARCELO
CHAMPIER JÚNIOR, de cinquenta
e oito anos, falecido a vinte e oito
de Fevereiro de dois mil e vinte e
um, no estado de casado, que era
de nacionalidade moçambicana,
filho de Claude Marcello Champier
e de Maria Lee Way, que teve a última residência habitual no Bairro
da Malanga, Cidade de Maputo.
O qual não deixou nenhum testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade, deixou
como únicos e universais herdeiros da quota disponível de seus
bens, seus filhos: LISIÉ CHAURY
CHAMPIER, solteira, maior, natural de Beira e residente nesta
Cidade de Maputo, YARA CHAURY
CHAMPIER, divorciada, natural de
Maputo, onde reside e CLAUDE
MARCELO CHAMPIER, natural de
Maputo. Que não existem outras
pessoas que prefiram aos indicados herdeiros nem quem com eles
possa concorrer na sucessão e da
herança fazem parte bens móveis
e imóveis.

Te
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Válida até 7 de Maio
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Está conforme
Maputo, aos vinte e oito de Abril de
dois mil e vinte e um
O Conservadora e Notário Superior
(Ilegível)

TOYOTA VITZ
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Contacte-nos hoje e adquira o carro dos seus sonhos!

Ac

*Preço sujeito a alteração cambial **C&F Maputo: incluindo o preço do veículo e do frete até Maputo.

Trust Company Ltd. Nagoya, JAPAN

TEL: +81-52-219-9024 Email: sales@JapaneseVehicles.com

Maputo: 084-401-9599/086-401-9599
Nacala: 082-442-3150 / 084-890-7350
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

Maputo, aos 30 de Abril de 2021

TOYOTA PORTE

Que segundo a lei não há pessoas que
prefiram ou que possam concorrer a esta
sucessão da herança aos indicados herdeiros.
Que da herança fazem parte bens móveis e
imóveis.
Está conforme
Matola, aos 26 de Abril de 2021
A Notária
(Ilegível)

A Juventude Moçambicana é uma organização juvenil sem fins lucrativos, que
tem como missão: contribuir para estabilidade dos adolescentes e jovens, através
da promoção do seu desenvolvimento harmonioso e promoção do exercício dos
seus direitos sexuais e reprodutivos, através da informação, educação e formação,
em locais próprios e/ou em parceria com o sector público e a sociedade civil em
especial.
Nestes termos, observando as normas estatuárias, a Coalizão vem por este meio
convocar a todos membros a participar da Assembleia Geral, encontro a ter
lugar às 9.00 horas (nove horas) do dia 22 de Maio do presente ano, na
Pensão Martins.
Para Mais informações queiram por favor entrar em contacto com o
Presidente do Conselho de Direcção ou Direcção Geral da Coalizão.

TOYOTA RACTIS

Que os falecidos não deixaram testamento
ou qualquer outra disposição de última
vontade, deixaram como únicos e universais
herdeiros de seus bens, seus filhos: EMÍLIA
ALBERTO MUHANZUL MUENDANE, casada com Paulino Filipe Muendane, natural
de Maputo e residente no Bairro Infulene,
Matola, JUDIETA ALBERTO MUHANZUL
SAÚTE, casada, com Emanuel Ernesto
Saúte, natural da Maputo e residente no
Bairro do Alto-Maé, cidade de maputo, ARMINDA ALBERTO MUHANZUL, divorciada,
natural de Maputo e residente no Bairro do
Alto-Maé, Cidade de Maputo, HERMÍNIA
SUCENA DE ALBERTO SOLOMONE, solteira, maior, natural de Maputo e residente
no Bairro Patrice Lumumba, Matola, IRENE
CÂNDIDA DE ALBERTO SOLOMONE, solteira, maior, natural de Nampula e residente
no Bairro da Liberdade, Matola, ANABELA
CAROLINA FILIPE SOLOMONE, solteira,
maior, natural de Nampula e residente no
Bairro de Liberdade, Matola, JOSÉ ALBERTO MUHANZUL, solteiro, maior, natural de
Maputo e residente no Bairro Zimpeto, Maputo, GRAÇA ALBERTO MUHANZUL, solteira, maior, natural de Maputo e residente
no Bairro da Liberdade, Matola, MAURÍCIO
ALBERTO SOLOMONE, divorciado, natural
de Pemba e residente no Bairro da Lberdade, Matola, ODETE ALBERTO SOLOMONE
TERESA, casada, com Cláudio Rapolana de
Jesus Teresa, natural de Pemba e residente
no bairro da Matola “C”, Matola.

rn
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De acordo com o n° 2, do Art. 64, do Regulamento de Contratação
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º
5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso
acima foi adjudicado à HASKONING DHV MOÇAMBIQUE, LDA
no valor total de 7,946,845.00 MT (sete milhões, novecentos e
quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco meticais),
incluindo 17% de IVA.

Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura pública de vinte
e três de Abril de dois mil e vinte e
um, lavrada de folhas setenta e três
a folhas setenta e quatro, do livro de
notas para escrituras diversas número duzentos e setenta e seis, “C”, deste
Quarto Cartório Notarial de Maputo,
perante mim, SÉRGIO CUSTÓDIO
MIAMBO, Conservador e Notário
Superior, em exercício no referido
Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por
óbito ADELSON ROBERTO RASSUL
JOSÉ MOURINHO, de quarenta anos
de idade, casado sob o regime de
comunhão de bens adquiridos, com
Elisa Lizete Jaime Humbana, natural de Quelimane, de nacionalidade
moçambicana, com última residência
nesta cidade de Maputo, sem ter deixado testamento com disposição de
sua última vontade.
Mais certifico pela operada escritura
que foram declaradas como únicas e
universais herdeiros da Quota disponível de todos seus bens, sua esposa e
filha nomeadamente: ELISA LIZETE
JAIME HUMBANA MOURINHO, viúva, também como meeira ELISLEYN
JAMES MOURINHO, menor, natural
de Johannesburg, ambas de nacionalidade moçambicana e residentes em
Maputo.
Que não deixou outras pessoas que
por lei com elas possam concorrer à
sucessão da herança e que dela fazem
parte bens móveis e imóveis.
Está conforme
Maputo, aos 26 de Abril de dois mil
e vinte e um
O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)
4415
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Concurso Público N° MZ-INGC-126788-CS-QCBS
Preparação do Documento de Escopo (scoping paper) para
Actividades de Assistência Técnica do Programa de Gestão de
Risco de Desastres e Resiliência em Moçambique

Certifico, para efeitos de publicação, que
por escritura de vinte e um de Abril de dois
mil e vinte e um, exarada de folhas cinquenta e oito verso a folhas sessenta e um,
do livro de notas para escrituras diversas
número cento e setenta e sete, traço “B”,
deste Cartório Notarial, a cargo de ARNALDO JAMAL DE MAGALHÃES, Conservador e
Notário Superior em exercício no referido
Cartório, foi celebrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por óbitos de ALBERTO SOLOMONE, de oitenta e cinco anos
de idade, no estado civil que era casado com
Carolina Filipe Seuana, filho de Solomone
Godine e de Aida Marrucua, com última residência no Bairro da Liberdade, Matola, CAROLINA FILIPE SEUANA, de setenta e cinco
anos de idade, no estado civil que era viúva
de Alberto Solomone, filha de Filipe Manucussane e de Nhacuji Muando, com última
residência no bairro da Liberdade, Matola.

no

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR
ÓBITO DE ADELOSN ROBERTO
RASSUL JOSÉ MOURINHO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITOS DE ALBERTO SOLOMONE E CAROLINA
FILIPE SEUANA

e/

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

t.m

CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA
CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE
MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, nº
345, R/C
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SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DA MATOLA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES
PROGRAMA DE GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES E RESILIÊNCIA EM
MOÇAMBIQUE
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Segunda-feira, 3 de Maio de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
13ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Torna-se público que, pela Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal
Judicial da Cidade de Maputo correm éditos fazendo saber que no dia 11
de Maio de 2021, pelas 9.30 horas, na Sala de Sessões desta Secção, será
realizada a abertura de propostas de preço superior a 5 430 000,00MT
(cinco milhões, quatrocentos e trinta mil meticais), valor oferecido pelo
exequente para adjudicação do imóvel penhorado no processo de Execução
Ordinária nº 76/2020-B, movido pelo exequente Nosso Banco, Sociedade
em Liquidação, contra os executados: MINI-COMÉRCIO, LIMITADA, OLGA
MANJATE NHANDOMO E PEDRO ANTÓNIO ISAÍAS NHANDOMO, com a
seguinte designação: Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de
Maputo, sob o nº 43229, a fls. 117, do livro B/114 e inscrito sob o nº 65619, a
fls. 153 verso, do Livro G/76, a favor da executada Olga Manjate Nhandomo, e
foi constituída uma hipoteca a favor do exequente NOSSO BANCO, SOCIEDADE
EM LIQUIDAÇÃO, inscrita sob o nº 80734, a fls. 35 do livro C/107, localizado
na Rua Principal, Talhão nº 165, parcela 725ª, quarteirão nº 3, Bairro da
Liberdade, Cidade da Matola, província de Maputo.
Todas as propostas, em cartas fechadas, deverão ser entregues até esse
momento no Cartório da Décima Terceira Secção deste Tribunal pelas pessoas
interessadas na compra do referido imóvel, bem como ficam notificados
àqueles que, nos termos do disposto no art. 786, nº 2 do CPC podiam requerer
a adjudicação e bem assim aos titulares de qualquer direito de preferência na
alienação do bem penhorado para, querendo, exercerem o seu direito no acto
da praça.
Maputo, aos 20 de Abril de 2020
A Escrivã de Direito
Luísa Timba Malhuza
Verifiquei
A Juíza de Direito
Maria da Luz
4340
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CONSELHO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR (CNAQ)

EDITAL

Avaliação Externa de Cursos e/ou Programas - 2021
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O Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade do Ensino Superior (CNAQ) é o órgão implementador
e supervisor do Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino
Superior (SINAQES), criado pelo Decreto n.º 63/2007, de 31 de Dezembro, que integra funções
específicas, deliberativas e reguladoras em matéria de avaliação e acreditação de cursos e/ou
programas das instituições do ensino superior (IES) no país.

•
•
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1.ª Vaga 2021
Recepção dos pedidos de acreditação e Relatórios de Auto-avaliação – 1 a 31 de Maio de
2021
Avaliação Externa – 1 de Junho a 31 de Julho de 2021
2.ª Vaga 2021
Recepção dos pedidos de acreditação e Relatórios de Auto-avaliação – 1 a 31 de Agosto de
2021
Avaliação Externa – 1 de Setembro a 31 de Outubro de 2021

no

•
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Assim, no prosseguimento da sua missão, o CNAQ irá realizar neste ano, em duas vagas, a
Avaliação Externa de Cursos de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento, em todas áreas de
conhecimento, que nos termos do Regulamento de Avaliação Externa é antecedida da recepção dos
Relatórios de Auto-avaliação, obedecendo o seguinte calendário:

A PRESIDENTE
(Ilegível)
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Maputo, aos 19 de Abril de 2021
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Nesta conformidade, o CNAQ convida todas as Instituições do Ensino Superior (IES) a submeterem
os seus pedidos de acreditação de cursos e/ou programas, bem como os respectivos Relatórios de
Auto Avaliação e evidências dos critérios de verificação, através dos links a serem disponibilizados
pelo CNAQ, respeitando o calendário acima estabelecido.
O requisito para que o curso seja submetido à avaliação externa é ter graduados.

EDITAL

am

Avaliação Externa de Cursos e/ou Programas para
Efeitos de Acreditação Prévia- 2021

:h

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR (CNAQ)

O Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade do Ensino Superior (CNAQ) é o órgão implementador

gr

e supervisor do Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino
Superior (SINAQES), criado pelo Decreto n.º 63/2007, de 31 de Dezembro, que integra funções

Te
le

específicas, deliberativas e reguladoras em matéria de avaliação e acreditação de cursos e/ou
programas das instituições do ensino superior (IES) no país.

Assim, no prosseguimento da sua missão e de acordo com o n⁰ 5 do artigo 22, conjugado com o
n.⁰ 3 do artigo 29 ambos do Decreto n.º 46/2018 de 1 de Agosto, o CNAQ irá realizar neste ano,

o

Avaliação Externa para efeitos de Acreditação Prévia de Cursos de Licenciatura, Mestrado e

ln

Doutoramento, em todas áreas de conhecimento, que nos termos do Regulamento de Avaliação
Externa é antecedida da recepção dos Relatórios de Auto-avaliação, conforme indicado a seguir:

•
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Vaga única

Recepção dos pedidos de acreditação prévia e Relatórios de Auto-avaliação:
1 de Janeiro a 31 de Março de 2021 (prorrogado até 31 de Maio de 2021).

•

Avaliação Externa: 1 de Abril a 30 de Setembro de 2021.

Estando o prazo legal de submissão dos Relatórios de auto-avaliação vencido e, considerando as

ss
o

alterações nos calendários de actividades das IES, em decorrência do impacto da COVID-19, o CNAQ

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR (CNAQ)

EDITAL
Avaliação Externa Institucional às Instituições
de Ensino Superior, 2021
O Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade do Ensino Superior (CNAQ) é o
órgão implementador e supervisor do Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação
e Garantia de Qualidade do Ensino Superior (SINAQES), criado pelo Decreto n.º
63/2007, de 31 de Dezembro, que integra funções específicas, deliberativas e
reguladoras em matéria de avaliação e acreditação de cursos e/ou programas e das
instituições do ensino superior (IES) no país.
Assim, no prosseguimento da sua missão, o CNAQ irá realizar neste ano, em uma
única vaga, a Avaliação Externa Institucional às IES, antecedida da recepção dos
Relatórios de Auto-avaliação conforme indicado a seguir:
Vaga única
• Recepção dos Relatórios de Auto-avaliação – Até 31 de Agosto de 2021
• Avaliação Externa Institucional – 1 de Setembro a 31 de Dezembro de 2021.
Nesta conformidade, o CNAQ convida todas as Instituições do Ensino Superior
(IES) a submeterem os seus pedidos de acreditação de cursos e/ou programas,
os respectivos Relatórios de Auto Avaliação e evidências dos critérios de
verificação, através dos links a serem disponibilizados pelo CNAQ, respeitando
o calendário acima estabelecido.

decidiu, excepcionalmente para o corrente ano, prorrogá-lo até ao dia 31 de Maio de 2021.

Maputo, aos 19 de Abril de 2021
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Maputo, aos 23 de Abril de 2021

A PRESIDENTE

A PRESIDENTE
(Ilegível)

(Ilegível)
4423

4423

BAIXE JÁ!

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO
Termos e condições aplicavéis

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE

GAZA EM FOCO

Segunda-feira, 3 de Maio de 2021
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Superfície 75 334 km²
População 1 228 514 (2007); 12 Distritos
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de educação não conseguem
tratar o registo dos seus filhos,
alegando vários factores, daí
que vimos a necessidade de
criar brigadas móveis que pudessem levar os serviços de registo civil para as comunidades
mais distantes”, referiu Checo.
O responsável apontou
o desconhecimento da importância do registo civil e
problemas de rede de telefonia
móvel dados como factores

t.m
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vitais a nível comunitário.
Segundo o gestor de programas da Visão Mundial para
os distritos de Guijá e Mabalane, Amílcar Checo, a iniciativa
vem responder ao clamor das
comunidades que se têm queixado da falta de condições para
registar as crianças.
“Um dos direitos da criança é possuir um nome e registo
de nascimento. Notamos que
muitos pais e encarregados

que têm dificultado o registo
electrónico, tornando assim
o processo bastante moroso e
oneroso.
O delegado do Instituto de
Assistência e Patrocínio Jurídico (IPAJ), Silvestre Macie Júnior, em representação do director dos Serviços Provinciais
de Justiça e Trabalho de Gaza,
instou os conservadores a facilitarem o acesso aos serviços
de registos.

meadamente Chibuto e Mandlakazi, e em outros pontos da
província, estando a beneficiar
6726 pessoas.
Segundo Guilume, há um
conjunto de acções de planificação com diferentes actores
da sociedade para identificar
as prioridades das comunidades, como a abertura de valas
de drenagem, criação de pequenas empresas sustentáveis
para ajudar no rendimento das
populações. Outra preocupação tem a ver com os apoios no
âmbito da Covid-19, em que se
recomenda clareza na sua distribuição para evitar desinformação.

...VENDE-SE...

RUÍNA do antigo Restaurante
Topázio, com 900m², na cidade
de Maputo, vende-se. Contacto:
84-7626624 ou 82-3997730.
4888

SAIBA O QUE
ACONTECE
NO SEU
SAIBA
O QUE ACONTECE
NOMUNICÍPIO
SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS
DEDICA
O NOTÍCIAS
DEDICA
DIARIAMENTE
UMA
PÁGINA
DIARIAMENTE UMA
PÁGINA
À CIDADE
DA
BEIRA
À CIDADE DA BEIRA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DE ASSUNTOS SOCIAIS DA CIDADE DE MAPUTO
DIRECÇÃO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE
KAMAVOTA

ESCOLA SECUNDÁRIA NELSON MANDELA

SOLICITAÇÃO
A Direcção da Escola Secundária Nelson Mandela solicita o Sr. NOÉ PINTO
MUTOMBENE, para comparecer nesta instituição, a fim de tratar de assuntos do seu interesse, no prazo de
quinze (15) dias, a partir da data da
publicação deste anúncio.
4936

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E
NOTARIADO DE INHAMBANE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE SANTOS MANUEL ESTEVÃO

Parte dos participantes na reunião de balanço e avaliação das campanhas de registo de nascimento gratuito

responsabilização dos infractores.
O Executivo provincial
analisou ainda, na mesma sessão, a proposta de introdução
do Programa Acção Social Produtiva (PASP), do Instituto Nacional de Acção Social (INAS),
em mais quatro municípios da
província de Gaza, para contemplar mais de três mil pessoas.
Actualmente, esta iniciativa de assistência social e
económica à população com
capacidade para o trabalho,
mas vivendo em situação de
pobreza extrema, tem lugar em
apenas duas autarquias, no-

Publicidade

s:

do Fórum das ONG de Gaza
parceiras da Educação, Ali Mitirua Idar, assegurou a continuação do apoio às causas da
Educação e desenvolvimento
da criança. Explicou que a expansão aos distritos do norte
tem sido difícil pelas deficientes vias de acesso, estando-se a estudar outras formas de
apoios à população.
Entre as acções desenvolvidas pelas organizações,
destaque para a construção
e apetrechamento de infra-estruturas, pagamento de
salários dos funcionários e docentes, distribuição de “kits”
de alimentos e de material escolar, pagamento de serviços e
capacitações.

am

da província, para reduzir assimetrias entre os distritos.
“É que há mais organizações concentradas em Xai-Xai, Chongoene, Guijá, Chibuto, Mandlakazi, enquanto
Massingir, Chigubo e Massangena continuam sem apoio de
nenhuma ONG”, apontou.
Cossa revelou que o maior
desafio do sector da Educação
e parceiros é mobilizar e consciencializar a sociedade sobre
a importância da educação
das crianças e jovens, criando
condições para educação inclusiva, equitativa e de qualidade, com particular atenção
para a rapariga e crianças desfavorecidas.
Por sua vez, o presidente

:h

vens no sistema de educação.
O apoio multiforme, suportado por 12 instituições
do fórum, poderá beneficiar
350.430 pessoas de 11 distritos. No ano passado, 14 instituições apoiaram a Educação
com 138.049.369.00 meticais
em dinheiro e material, de
um plano 150.795.104.00 meticais, beneficiando 913.179
pessoas.
O director provincial de
Educação de Gaza, Atanásio
Cossa, disse ser necessário
apostar na melhoria da qualidade de ensino para que as
crianças possam aprender os
conteúdos com mais precisão
e segurança. Convidou as ONG
a expandirem-se para o norte

Duas mil crianças terão
registo de nascimento gratuito

Ac

“Esperamos que este projecto tenha impacto socioeconómico, contribua para resiliência à alteração climática
e privilegie a transferência de
tecnologia para a população. O
Conselho Executivo Provincial
recomendou a sua expansão
para beneficiar mais pessoas e
a bem da conservação ambiental”, referiu o porta-voz do
Executivo.   
Anotou que a exploração
ilegal de madeira em várias
regiões da província de Gaza
preocupa as autoridades, que
tentam combater o fenómeno,
entre outras estratégias, com
campanhas de sensibilização e

//

Educação preocupada com os níveis de desistência escolar

GUIJÁ E MABALANE

DUAS mil crianças dos distritos
de Guijá e Mabalane, na província de Gaza, terão registo
de nascimento gratuito até ao
fim deste ano, numa iniciativa promovida pela organização não-governamental Visão
Mundial-Moçambique,
em
parceria com as instituições do
Estado.
Neste contexto, já foram
registadas 1300 crianças, que
assim terão acesso a vários serviços sociais. Desde 2016, ano
do lançamento, este projecto já
abrangeu mais de 11 mil crianças daqueles dois distritos que
viviam sem registo civil.
A Visão Mundial-Moçambique, em coordenação com os
Serviços Provinciais de Justiça
e Trabalho, promoveu, semana
passada, uma reunião de balanço e avaliação das campanhas de registo de nascimento
em Gaza.
O encontro, que contou
com 40 participantes da Direcção Nacional dos Registos
e Notariado, conservadores
distritais, técnicos das conservatórias e Departamento
de Registos de Nascimento de
todos os distritos da província,
avaliou os progressos, desafios
e constrangimentos nas campanhas de registo em curso;
discutiu a eficácia do registo
on-line; e planificou a formação de notificadores de eventos

Bilene projecta plantar 400 hectares de eucaliptos para repor a biodiversidade

no
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SECTOR da Educação
e parceiros na província de Gaza continuam preocupados
com os níveis de desistência de alunos, apesar dos
esforços empreendidos nos
últimos anos para facilitar o
acesso ao ensino.
No último ano lectivo,
2884 alunos abandonaram a
escola, devido, entre outras
razões, a gravidezes precoces,
uniões prematuras e falta do
apoio familiar a raparigas, e
os rapazes continuam sendo
atraídos pelo comércio informal e propostas de vida melhor na África do Sul.
A preocupação foi manifestada semana passada,
em Xai-Xai, pelos gestores
da Educação de Gaza, num
encontro com o Fórum das
Organizações Não-Governamentais (ONG) parceiras da
Educação
Na ocasião, a chefe do Departamento de Planificação da
Direcção Provincial de Educação, Raquelija Jorge, referiu
que, a par da situação das meninas que não têm conseguido
conciliar a responsabilidade
materna e os estudos, constata-se certo nível de desistência escolar dos rapazes, já no
ensino secundário, que muito
cedo são obrigados a procurar o primeiro emprego para
atender a responsabilidades
das suas famílias, sacrificando
os estudos.
Para ajudar a reverter o
cenário, o Fórum das Organizações Não-Governamentais
tem disponíveis no seu plano
anual de actividades deste ano
mais 146.2 milhões de meticais para os programas de
ensino e aprendizagem, infra-estruturas escolares, lanche,
apoio à rapariga, entres outros
que envolvem a criança e jo-

QUATROCENTOS hectares estão a ser explorados para um
projecto de plantio de eucaliptos no distrito de Bilene, na
província de Gaza, uma iniciativa para repor a biodiversidade e exploração sustentável de
madeira.
O porta-voz do Conselho
Executivo Provincial de Gaza
(CEP), Almeida Guilume, que
falava no fim da V Sessão Ordinária deste órgão, diz tratar-se
de um projecto ambicioso que
vai recuperar áreas florestais e
trazer benefícios ambientais e
sociais, com a criação de postos
de trabalho. Estão envolvidos
nesta empreitada 70 trabalhadores locais, entre efectivos e
sazonais.
Guilume referiu que o reflorestamento e criação de
espaços verdes constituem
prioridades do Executivo provincial, tendo em vista melhorar o ecossistema nas comunidades.
Avançou que, para assegurar a participação dos cidadãos
na preservação do meio ambiente, estão em curso outros
programas de reflorestamento
comunitários, indicando, a título de exemplo, a “Floresta
Sagrada” de Chiridzane, no
distrito de Limpopo, e outra no
distrito de Chibuto, esperando-se que o projecto chegue a
outros locais da província.
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Abandono escolar
preocupa Educação

Bilene projecta
400 hectares de eucaliptos

Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de vinte e dois de
Abril de dois mil e vinte e um, exarada
de folhas quinze a dezasseis verso, do
livro de notas para escrituras diversas
número cento e oitenta e oito, desta
Conservatória dos Registos e Notariado
de Inhambane, perante mim, ESSINETA TINOSSE MASSICAME, licenciada
em Gestão, Conservadora e Notária
Superior com funções notariais, foi
celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de SANTOS MANUEL ESTEVÃO, de cinquenta
e quatro anos de idade, no estado em
que era unido de facto com Benvinda
Pedro Pale, natural de Alto Molócuè-Zambézia, com sua última residência
na cidade de Inhambane.
Que o falecido não deixou testamento
ou qualquer outra disposição da sua
última vontade.
Deixou como únicos e universais herdeiros sua cônjuge BENVINDA PEDRO
PALE, natural de Maxixe e seus filhos:
AFONSO DOS SANTOS CONRADO, natural de Inhambane, RAMALHO ESTEVES DOS SANTOS CONRADO, natural
de Inhambane e VALTER DOS SANTOS
CONRADO, natural de Inhambane.
Que segundo a lei não existem outras
pessoas que prefiram aos indicados
herdeiros ou com eles possam concorrer a esta sucessão. Que da herança deixada fazem parte bens móveis e
imóveis, incluindo contas bancárias.
Inhambane, aos trinta de Abril de 2021
A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
Av. Governador Raimundo Bila- C.P. 167, tel. 720223/720378, Fax.720389-Matola
12ª SECÇÃO (Comercial)

ANÚNCIO
Faz saber que, nesta Secção correm termos processuais de Carta Precatória,
registada sob o número 23/20/A, extraídos dos Autos de Execução Ordinária
nº 114/2020-B, em que o exequente MOZA BANCO, move contra os executado
DRIL INVESTIMENTOS LIMITADA, SA e ANATACHA LOURENÇO TIVANE,
para pagamento da quantia exequenda de 5 077.089,65MT ( cinco milhões,
setenta e sete mil, oitenta e nove meticais e sessenta e cinco centavos), foi
designado o dia quatro de Maio de dois mil vinte e um, pelas onze horas e
trinta minutos, para a abertura de propostas, a serem apresentadas no Cartório
deste Tribunal em carta fechada, até trinta minutos antes da hora marcada, para
a venda do bem abaixo indicado em terceira praça, a qualquer preço.
Verba única
Imóvel registado na Conservatória do Registo Predial da Matola, descrito sob o
nº 6746, a fls. 139 versos, do livro B/20, inscrita provisoriamente sob o nº 9116,
a fls. 05 verso do livro G-16, a favor da executada Anatacha Lourenço Tivane,
com hipoteca a favor do exequente MOZA BANCO, SA, inscrito provisoriamente
sob o nº 1048, a fls. 61 verso, do livro C/07, o valor oferecido pelo exequente
para a venda do imóvel a qualquer preço, localizado no foral da Matola, bairro
Nkobe, talhão nº 199/201, parcela 971, S/C, S/N.
O imóvel poderá ser examinado na Província de Maputo, no Bairro Nkobe, nos
dias úteis, das sete horas e trinta minutos às quinze horas e trinta minutos (horas
normais de expediente), ficando o fiel depositário obrigado a mostrar o imóvel
que se pretende examinar, nos termos do artigo 891 do CPC.
Matola, aos treze dias do mês de Abril de dois mil e vinte e um
Verifiquei
O Juiz de Direito
Domingos Samuel
A Escrivã de Direito
Fátima Faquirá Jethá
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ISAÍAS SITOE

BELAS MEMÓRIAS

iasitoe86@gmail.com

Anabela Massingue
anmassingue@gmail.com
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CÁ DA TERRA

Retirada definitiva da (3)
Total
após ataque a Palma?
t.m

produção gerada pelo empreendimento: preparação, manuseamento, energia, transporte,
refrigeração, distribuição, etc.
Para além daquela mulher procurei perceber ainda mais do seu trabalho, ouvindo as
colaboradoras e uma das filha que também é
parte da empreitada.
Foi há 10 anos mas guardo comigo a primeira reacção da filha da mulher empreendedora: “Eu aprendi a valorizar qualquer trabalho”, disse-me e sustentou que do trabalho,
aparentemente desprezível aos olhos de algumas pessoas, viu muita coisa a acontecer que
mudou a vida da sua família e dos que com a
sua mãe trabalham e sempre acreditaram.
Ela foi exemplo de buling na escola e
apelidada de maheu. Chegou a desencorajar a
mãe, debalde. A Maheu deu tão bem e continuar a dar ao ponto de gerar uma pequena empresa com perspectiva de crescer, tendo como
colaboradores, a vários níveis, os filhos que,
entretanto, formaram-se e incorporaram-se na
gestão.
Os que tentaram nivelar o trabalho daquela mulher por baixo, viram-se vencidos com o
seu sucesso e como saída buscaram outra forma de colocá-la fora dos carris, acusando-na
de ombrear com o obscuro, para alegadamente
conquistar o sucesso. Nem a nova afronta abalou-a e continuou a sua luta com mais garra e
determinação.
A lição que deve ficar para todos é, ao meu
ver, a necessidade da valorizar qualquer actividade que os outros exercem, pois, não existe
grande e pequeno trabalho, desde que ele seja
feito com afinco, determinação, foco e honestidade, pode catapultar qualquer um, do catador
de lixo a engenheiro formado numa academia.
O 1º de Maio acaba sendo, por esta via, a data
de todos e bem-haja os que trabalham.
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Pequenos e
grandes trabalhos
DEPOIS de um fim-de-semana marcado pela
passagem do 1º de Maio, Dia Internacional do
Trabalhador, não resisto à tentação de evocar,
em jeito de reconhecimento, o esforço daqueles
que, não estando a exercer profissões tradicionais e formais, do nada fazem coisas que contribuem para o crescimento do país.
São muitos e, neste espaço, procurarei trazer apenas um exemplo dos tantos que todos
possamos conhecer.
Numa das minhas andanças profissionais
quis o destino que fosse dar a um empreendimento num bairro periférico de Maputo. Ouvia
a fama desse lugar pelo que se produzia e do
impacto que essa produção estava a ter no seio
dos apreciadores que eram de todos os status
sociais: homens, mulheres, jovens, adultos,
moçambicanos e até estrangeiros já tinham no
lugar uma referência.
Para uma Reportagem completa, como
mandam as regras, procurei a mentora do empreendimento, uma mulher anónima, humilde
diga-se, uma humildade que esteve patente do
principio ao fim da nossa conversa.
Não frequentou nenhuma faculdade para
ser profissional habilitada ao ponto de gerar
emprego para outras pessoas envolvidas no
processo de produção na sua micro-empresa.
Mulher de meia idade, a senhora só tinha
nas mãos a arte de fazer e bem, segundo os
apreciadores, uma bebida feita à base de farinha de milho e açúcar que, pelo menos no sul
do país, é denominada Maheu.
De uma ocupação “do nada” criou postos
de trabalho e emprega gente que dela depende
para garantir o sustento das respectivas famílias. É a Maheu inicialmente feita a partir de um
quilograma de farinha que hoje gera algo como
centenas de quilogramas por dia, para além de
responder às necessidades de toda a cadeia de

Osvaldo Gêmo
osvaldoroque7103@gmail.com
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mento em que se despediu do corpo da mãe. É
uma sensação estranha, própria de quem enfrentou uma situação irremediável.
- Colocaram minha mãe numa caixa grande,
e puseram num buraco e taparam. Minha mãe está
no céu. Vovó disse que um dia todos nós vamos
morrer. É verdade? - Questionou a pequena sem
receber uma resposta.
Com o tempo e as chuvas, o caixão e o corpo
viram terra em que cresce o capim, os sapos fazem os seus ninhos e as árvores se sustentam. As
lembranças essas, resistem com o tempo e vão se
tornar o fermento, o suporte para que possamos
continuar vivos.
A pequena Jovita vive com a madrinha desde
a morte da mãe faz cerca de seis meses. O compromisso e a amizade de Joelma e Fina perdura,
por via de Jovita que é tratada com carinho e
amor, tão necessário para uma criança de tenra
idade. Fina continua a dar amparo a afilhada, que
tanto se apegou a ela.
Infelizmente, a sociedade consumista que
estamos a construir faz com que as pessoas se interessem mais pelas coisas que pelos indivíduos e
já não vemos amizades tão genuínas e profundas
que nem esta.
Há tendência de usar as relações humanas
para maltratar, depreciar, intimidar, dominar e escarnecer dos outros. Tendemos a cultivar e a distinguir os aspectos mais frágeis e mais indefesos
de uma pessoa para usá-los a nosso favor.
Há muitas pessoas que acreditam que são as
únicas que tem uma vida difícil. Esquecem-se que
a vida é difícil para todos. Ninguém fica de fora.
É ao enfrentarmos e tentarmos resolver os problemas que a vida adquire significado.
Os problemas dão-nos coragem, tornam-nos conscientes e responsáveis. Infelizmente, se
não os enfrentamos e se não os superarmos, eles
acabam por nos trazer sofrimento, frustração,
dor, tristeza, solidão, medo, sentimento de culpa,
complexo de inferioridade, ansiedade, angústia e
desespero.
É por tudo isto que os seres humanos tendem
a fugir-lhes, fazem de tudo para não os enfrentar,
para os negar, para não os verem, para os mandarem embora.
Quem não sofre com os problemas não consegue crescer. Jovita vai crescer e vai poder enfrentar os problemas da vida tal como eles são.
Ainda bem que tem a madrinha por perto para lhe
encaminhar, para que possa traçar o seu próprio
destino.

A COMPOSIÇÃO da Brigada de Infantaria Motorizada ou Simples, a formar, de que anteriormente fizemos menção, uma Brigada que seria formada observando-se a sua composição clássica,
de três Regimentos de Infantaria Motorizada ou Simples ou então
mista, com três Batalhões cada um, abandonando-se a anterior organização, de Brigada constituída por 3 Batalhões, e a actual, de
defesa militar do nosso país apenas por Batalhões, observar-se-ia
o seguinte:
1. Dois Regimentos, agregados por uma Esquadrilha de Aviação e outros meios de combate, com um Batalhão de Reserva, para intervir a qualquer momento no teatro operacional quando as circunstâncias do evoluir da guerra assim o
requeresse, seriam afectos na província nortenha de Cabo
Delgado, realizando operações no campo da batalha contra
os terroristas de Abú Yasir Hassan, que desestabilizam esta
província;
2. Um Regimento, com os respectivos meios agregados de
combate, com um Batalhão de Reserva, para o seu emprego
no teatro operacional nas condições descritas no número anterior, estaria afecto na província de Sofala, aqui como sede,
combatendo contra a chamada “Junta Militar” da Renamo,
de Mariano Nhongo, que cria instabilidade na região centro,
concretamente nas províncias de Manica e Sofala.
3. Todos os oficiais comandantes, chefes e directores das grandes unidades e unidades militares mencionadas nos números
anteriores teriam reciclagem permanente dentro do país (no
ISEDEF e na AMMSMM) e fora dele.
4. O reequipamento em meios de combate e de reforço logístico
multilateral daquelas grandes unidades e unidades militares
exigiria um apoio da comunidade internacional, incluindo,
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A Madrinha
NOJOELMA e Fina conheceram-se no ensino
secundário e desenvolveram uma amizade umbilical, de um amor profundo. Esta amizade representou para as duas um acordar para uma vida
nova, o que passou pela aceitação das fraquezas
e pontos negativos de uns e outros.
Sentiam que estavam em dívida uma com a
outra, algo que não acontece com frequência nos
dias de hoje. A sociedade em que vivemos não
nos ensina a sermos verdadeiros amigos, talvez
seja esta a razão deste tipo de companheirismos
ser tão raro.
Pelo contrário, a sociedade actual ensina e incita à competição, ao domínio, ao poder, à agressividade, considerando que quem possui essas
qualidades e as pratica é verdadeiramente válido,
justo, honrado, digno de respeito e de admiração.
Joelma e Fina aceitaram a amizade como coisa séria. Sabiam preservar o que nutriam uma com
a outra e celebravam-na diariamente, regando-a e
rejuvenescendo-a. Viviam a amizade sabendo ser-se amigo.
Quando Joelma teve a sua primeira filha, que
já conta quatro anitos, não hesitou e apontou Fina
como madrinha da pequena Jovita.
Esta amizade floresceu como algo singular,
radical, daquelas que parecem basear-se numa receita prescrita por um médico. Por tão rica e bela,
acabou por contagiar os familiares de Joelma e de
Fina.
Afinal é porque o destino, esse que prega
partidas, tinha escrito que não demorariam a se
separar, pelo menos fisicamente. Joelma faleceu
há sensivelmente seis meses, deixando a filha, de
quatro anitos.
A madrinha conta que a pequena Jovita, inicialmente, dizia que a mãe foi para o céu, mas,
ultimamente, repete que o caixão da mãe está na
terra e que a finada está no seu coração.
Foi quando percebi que todos nós precisamos
de ajuda. De entender a morte e as suas infinitas
consequências sobre os que continuam na fila.
Acontece que tudo o que sentimos, o que
vivemos, de repente pode se desvanecer, como
quem desliga, tira o sopro.
Brincar, falar, sonhar, estar contente, gostar
da filha e do esposo, dar beijos, cantar...tudo isso
vai.
Nos falecimentos vemos parentes que só encontramos em casamentos e velórios. A morte tira
a beleza da vida, leva os detalhes, apaga a pessoa,
deixa mágoas e recordações.
Jovita ainda guarda as recordações do mo-
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prioritariamente, o apoio dos Estados-membros da SADC e
da UA, nestes dois últimos casos no que toca a uma provável
intervenção militar destes em Cabo Delgado.
Falamos em provável intervenção militar dos Estados-membros da SADC e da UA, porque, conforme referiu claramente o
Presidente da República e Comandante-Chefe das FDS, Filipe
Jacinto Nyusi, aquando das comemorações do 7 de Abril, Dia da
Mulher Moçambicana, essa missão, de defesa militar da nossa
soberania e integridade territorial, cabe exclusivamente aos moçambicanos, portanto, as FADM, enquanto o apoio da comunidade internacional circunscreve-se, unicamente, no treinamento,
formação, fornecimento de equipamento de combate e assistência
logística multilateral complementar.
5. Reiteramos firmemente o nosso posicionamento de que Moçambique é um país bastante vasto, com uma população de 28
milhões de habitantes, não podendo, por esta ordem de razão,
continuar a ser defendido por Batalhões, senão retomando a
recém abandonada organização militar, de defesa militar da
Pátria por Brigadas, então compostas por 3 Batalhões, que nós
sugerimos que seja Brigada composta classicamente por três
Regimentos, e estes constituídos por 3 Batalhões cada um.
6. Nas condições da crise económico-financeira de que o nosso
país se encontra mergulhado, os abundantes recursos naturais
estratégicos, energéticos e não energéticos, em exploração,
em prospecção e por explorar, de que o nosso país é detentor,
geridos adequadamente, combatendo-se intransigentemente a corrupção e responsabilizando exemplarmente os seus
mentores quando detectados, mediante aplicação de penas
mais gravosas, e os respectivos contratos daí firmados desde
que seja fiscalizado o seu cumprimento, corrigindo-se atempadamente os erros e problemas que forem surgindo no decurso de tempo, podem, cabalmente, cobrir as multifacetadas

necessidades prementes de defesa da Pátria, no presente e no
futuro.
Por último, e não é por ser último que não seja importante – o presidente da CTA, Agostinho Vuma, no dia 20/04/2021,
através da TVM, trouxe ao Estado e ao povo moçambicano em
geral uma notícia extremamente importante, menos esperada,
pelo menos em curto espaço de tempo, mas agradável, que chegou na hora H e no dia D, e caiu como que uma bomba, mas pela
positiva, vindo a revigorar a esperança de todos nós, segundo a
qual o Embaixador da França em Moçambique, se reunira com a
TOTAL, a fim de discutir a decisão desta companhia multinacional francesa, de encerrar as suas actividades de prospecção do gás
natural em Afungi, devido aos recentes ataques perpetrados pelos
terroristas de Abú Yasir Hassan, que desestabilizam Cabo Delgado (onde destruíram várias empresas e infra-estruturas de agentes
económicos, públicos e maioritariamente privados nacionais, ligados às actividades da TOTAL, afectaram gravemente os técnicos franceses e moçambicanos que trabalhavam nesta companhia
multinacional, ameaçando seriamente os postos de trabalho destes
últimos, que constituíam fonte de sobrevivência pessoal e familiar), tendo a mesma multinacional reconsiderado a sua decisão,
isto é, de não se retirar deste importantíssimo projecto económico
e social estratégico para a criação de condições para o crescimento
e desenvolvimento económico e social do nosso país e subsequente bem-estar geral dos moçambicanos, do Rovuma ao Maputo, do
Zumbo ao Oceano Índico e diáspora, que esperamos, em princípio, aconteça sem exclusão social de qualquer natureza (étnica,
cultural, racial, regional e religiosa, incluindo o nepotismo).

*Coronel de Infantaria Motorizada pela Academia Militar General José
Maceo y Grajales, Santiago de Cuba, Doutorado e Mestrado em Direito e Segurança pela Universidade Nova de Lisboa, Mestrado em Administração Pública
pela Universidade Politécnica – A POLITÉCNICA, Licenciado em Direito pela
UEM; é docente universitário

Celebrar 1.o de Maio num período sinuoso!
EMÍDIO DOS SANTOS
REZA a história que o 1.° de Maio é o Dia Internacional do
Trabalhador, data dedicada a esta camada social, efeméride
celebrada anualmente em quase todos os países, sendo um feriado em muitos deles, com a excepção dos EUA que negam
o reconhecimento da data, mesmo que a história continue a
relatar que foi a partir de lá, onde se iniciou a luta dos que
reivindicavam seus direitos, que passavam pela redução das
horas de trabalho, entre outros direitos.
Assim, permitam-me antes de mais curvar-me perante
aquele grupo de trabalhadores e de outros, que muito fizeram
a bem da maioria e sobretudo para um futuro risonho da classe e que se calhar não tinham a dimensão do acto que desencadearam na altura, facto que dura até as gerações dos nossos
dias. É só imaginar uma luta que se iniciou nos anos 1886,
quantas são as gerações que esse acto beneficiou e ainda continua a beneficiar, pese embora não seja fácil resolver todos os

problemas de uma única vez da nossa sociedade.
Apraz-me escrever no dia de hoje, pelo facto de esta classe
se encontrar a atravessar dias sinuosos e que se oferecem muitos desafios. Vive-se na actualidade um revés a todos níveis,
e aqui estão hipotecados os anseios desta camada que incide
directamente na suas famílias. Numa simples frase: “A crise
económica que assola o mundo e a pandemia da COVID-19,
são males que extravasaram sobremaneira as expectativas,
por isso mesmo hoje ninguém reclama para ninguém quer o
trabalhador até mesmo o próprio empregador, mas aqui temos
um dilema que atinge aos mais fracos”.
Justamente é a esses que queremos nos ocupar. Enquanto,
a crise e a pandemia continuam a teimar, temos uma parte
daqueles que nem olham pelas consequências da sua actuação
para com os demais. Me refiro aos comerciantes. É verdade,
o comerciante não tem pena. Ele aplica todas artimanhas para
apertar ao pacato trabalhador até que este se veja numa situação de incapaz e até chamar ao Estado de irresponsável.
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Desde que eclodiu a pandemia da COVID-19, os preços
dos produtos básicos sobem de forma vertiginosa e o maior
empregador, muita vezes não consegue explicar as razões que
levam a subida do preço dos produtos. Parece mentira, mas
é verdade. O exemplo disso é que desde o último aumento
salarial em 2019, até o ano de 2021 que corre os salários não
tiveram aumentos, devido aos problemas já conhecidos, mas
o comerciante já subiu todas as escadas de preços, a ponto de
cada vez que se anuncia uma calamidade, ele continua o mesmo, sempre na sua berlinda a esfregar as mãos. Muita pena
mesmo para os trabalhadores!
Por isso mesmo, gostaríamos de alertar que talvez os males da corrupção que assolam a nossa sociedade sejam fruto
do desnível entre a realidade salarial e a realidade comercial
que são áreas que uma depende da outra, e não havendo um
equilíbrio entre elas, sempre assistiremos de olhos abertos
fenómenos de difícil interpretação e sobretudo que minam o
desenvolvimento do nosso país.
DIRECTOR DE ADM. E FINANÇAS: Baltazar Teófilo Mungoi - (Telefone:
21429342 – Fax-21431726)
DIRECTORA COMERCIAL: Isabel Boavida - (Telefone: 21323180, 21427061/2)
– Fax-21324902)
DEPARTAMENTO COMERCIAL: (Telefones: 21427061/2, 849104321)
DIRECTOR DE PRODUÇÃO: Castro Furvela - (Telefone: 21320119/20)
DIRECTOR DA UNIDADE GRÁFICA: Ivan Guilherme Cossa - (Telefone: 21783684)

DEPARTAMENTO DE DESENHO GRÁFICO E REVISÃO: Leonel Magaia
(Chefe)
DESENHO GRÁFICO: Aida Mangue (Chefe)
ENCOMENDAS E TIPOGRAFIA - (Telefones: 21320094/21324118)
EDIÇÃO N.º

31.288

30

CIÊNCIA, AMBIENTE & TECNOLOGIA

or
na
l

Segunda-feira, 3 de Maio de 2021

DISTRITO DE SANGA

vo
jo

rn
a

lo

C

exploração de recursos naturais pelo operador privado.
“Satisfaz- nos saber que
as comunidades conhecem
as suas prioridades para melhorarem cada vez mais a sua
qualidade de vida, ao ponto de
avançarem para construção de
infra-estruturas e agora pedem a afectação de um médico, técnicos de saúde para pelo
menos uma das áreas mais
sensíveis como por exemplo, a
Saúde Materno Infantil (SMI),
ginecologia e obstetrícia, para
além de professores”- salientou Dinis Vilanculos.

e/

vincial do Ambiente no Niassa, Jornito Muimede, referiu
que a pandemia do novo coronavírus interferiu na actividade de turismo cinegético ao
longo do ano passado, pois a
Reserva de Sanga foi uma das
afectadas ao ponto de não receber um turista sequer.
Esta situação inesperada
concorreu para que o operador
não arrecadasse receitas tendo consequentemente ficado
impossibilitado de canalizar
valores da taxa de exploração
dos recursos faunísticos, caso
de troféus que resultam do

t.m

infra-estruturas, sobretudo
viárias e de habitação.
“já são visíveis os trabalho
que os comités de gestão de
recursos naturais estão a desenvolver. Podemos destacar a
abundância de animais de várias espécies que atraem cada
vez mais turistas para a região
e contribuem para a segurança
alimentar e nutricional da população, como um dos reflexos da elevação da consciência
da população sobre o risco que
o abate ilegal representa”frisou Rajabo Rachide.
O director do Serviço Pro-

//

últimos dois anos.
Assegurou que o órgão que
dirige vai continuar a promover acções de sensibilização e
mobilização das comunidades
para o abandono da prática de
queimadas descontroladas,
cujos efeitos se fazem sentir
através das mudanças climáticas que se caracterizam pela
ocorrência de eventos extremos, nomeadamente a escassez ou abundância de chuvas e
ventos fortes que por seu turno interferem negativamente
nos resultados da produção
agrícola e na manutenção de

s:

Conselho de Gestão Comunitária de Chipange Chetu, diz
que os valores recebidos serão
investidos na conclusão de
obras de construção, em curso, de um centro de saúde do
tipo dois, em Nova Madeira.
Adicionalmente, prevê-se
a aplicação do fundo na construção de cinco salas de aula e
um edifício de raiz para funcionamento da maternidade,
num espaço pertencente ao
Centro de Saúde da sede do
posto administrativo de Matchedje, com uma demanda
cada vez mais crescente nos

no

Pfizer pede autorização
para vacinar crianças

APfizer anunciou sexta-feira que já submeteu o pedido de autorização à Agência
Europeia do Medicamento (EMA, na sigla
em inglês) para administrar, na Europa, a
vacina em adolescentes de 12 aos 15 anos a
partir do próximo mês.
Num comunicado conjunto a Pfizer e a
BioNTech avançaram que a submissão do
pedido se baseia num estudo avançado, levado a cabo junto de mais de dois mil adolescentes que revelaram que o processo de
vacinação foi seguro e eficaz.
As crianças vão continuar a ser monitoradas durante dois anos para garantir uma
protecção de longo prazo.
“Os resultados deste ensaio, anuncia-

dos a 31 de Março de 2021, mostraram uma
eficácia vacinal de 100% nos participantes com ou sem infecção prévia por SARS-CoV-2 e respostas robustas de anticorpos.
No ensaio, a vacina também foi geralmente
bem tolerada”, refere o comunicado.
A vacina da Pfizer e da BioNTech já
está aprovada nos EUA e na UE para pessoas com 16 anos de idade ou mais. A vacinação de crianças é vista como um passo
crucial para a imunidade do grupo e consequentemente o fim da pandemia. Além
disso, a Pfizer e a BioNTech também estão a
testar a vacina em bebés e crianças entre os
seis meses e os cinco anos de idade. (ECO.
SAPO.PT)
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INCO comunidades do
distrito de Sanga, no
Niassa receberam recentemente cerca de
dois milhões quatrocentos e noventa e sete mil
meticais, resultantes do desembolso feito pela Lupilichi
Wilderness, operadora da Reserva.
Trata-se de um valor para
o pagamento da taxa de exploração de recursos faunísticos, no âmbito do projecto
Chipange Chetu.
Os órgãos de governação
descentralizada no Niassa destacam a forma como as comunidades beneficiárias tem feito
a aplicação dos fundos, com
resultados no melhoramento
da vida dos seus membros no
acesso aos cuidados primários
de saúde, educação, segurança alimentar e na melhoria das
condições de habitação das
famílias mais carenciadas, só
para citar alguns exemplos.
Lilumba e Maumbica no
posto administrativo de Macaloge, Nova Madeira, II Congresso e Matchedje-Aldeia
no posto de Matchedje, são
exemplo das comunidades que
receberam dinheiro no âmbito
da gestão e exploração de recursos faunísticos em Sanga.
Coube a cada comunidade um
valor de 499.460,00MT o que
totaliza 2.497.300 de meticais.
Para Rajabo Rachide, do

mais para abate por parte da
população, inserida na iniciativa Chipange Chetu, que traduzido literalmente da língua
Yao para português significa
“nossa riqueza” experiência
que tem logrado resultados
positivos.
O Secretário do Estado do
Niassa, Dinis Vilanculos, que
orientou a cerimónia de entrega dos valores às cinco comunidades de Sanga, não escondeu o seu reconhecimento
relativamente a forma como as
mesmas fazem a aplicação dos
valores referentes à taxa de

@

abate de animais pelos turistas
que frequentam a Reserva de
Sanga.
O leão, bulado, elande, javali e cabrito selvagem são as
espécies de animais mais frequentes nesta reserva, onde a
população pratica a apicultura
fomentada por organizações
parceiras do governo, com o
propósito de reduzir a pressão sobre os recursos naturais
locais e promover alternativas
no âmbito da melhoria da renda familiar.
Para o corrente ano está
prevista uma quota de 40 ani-
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Exploração de recursos naturais
com impacto na vida da população

am
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FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

gr

PROJECTO DE MELHORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EM MOÇAMBIQUE
(MozSkills - P167054 / Doação N.º D716-MZ)
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ANÚNCIO PARA SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS DE FINANCIAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS NAS PROVÍNCIAS DE MANICA E SOFALA

Elegibilidade: Instituições de Educação Profissional (IEP) Públicas e Privadas e Acreditadas pela ANEP
Catálogo Nacional de Qualificações Profissionais de Moçambique e/ou reconhecidas
pela ANEP;
• Propor ofertas formativas de curta duração (3-6 meses) para as quais a instituição
proponente está acreditada, com impacto no aumento dos níveis de empregabilidade
dos benificiários ou de criação de auto-emprego pelos mesmos.

Parte deste donativo foi alocado à Autoridade Nacional de Educação Profissional (ANEP)
para impulsionar a operacionalização do Fundo Nacional de Educação Profissional
(FNEP), aprovado pela Lei n.º 23/2014, de 23 de Setembro, revista e alterada pela Lei n.º
6/2016, de 16 de Junho.

São encorajadas propostas conjuntas de instituições de educação profissional (públicas e
privadas) com o sector produtivo, optimizando deste modo a relação entre a formação e o
mercado de trabalho.
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O Governo de Moçambique recebeu da Associação Internacional para o Desenvolvimento
(IDA) uma doação para apoiar a implementação do Projecto de Melhoramento de
Desenvolvimento de Competências em Moçambique – MozSkills, cujo objectivo é
aumentar o acesso à uma educação de qualidade ao nível do ensino técnico profissional e do
ensino superior, em áreas prioritárias definidas pelo governo.
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Entre outras janelas, o FNEP prevê o financiamento de acções formativas visando o
desenvolvimento de competências profissionais no seio das comunidades não cobertas pelo
sistema formal de ensino. Neste contexto, a ANEP, através do Fundo Nacional de Educação
Profissional, vai disponibilizar fundos, numa base competitiva, às instituições de educação
profissional interessadas em prover acções de formação, de curta duração, com enfoque
preferencial para as provinvias de Manica e Sofala, preveligiando jovens e mulheres fora
do sistema formal de ensino nestas províncias.
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Assim, são convidadas todas instituições de educação profissional interessadas (públicas ou
privadas) a apresentarem candidaturas ao financiamento disponível, através da submissão de
propostas de projectos, devidamente fundamentados. O financiamento, cujo valor máximo
é de 3.500.000,00MT (três milhões e quinhentos mil meticais), será atribuído numa
base competitiva, após a avaliação da viabilidade dos projectos propostos.

Ac

Constituem critérios-chave de elegibilidade ao financiamento, os seguintes:
• Ser uma instituição de educação profissional licenciada ao abrigo do Decreto n.º
28/2017, de 11 de Julho, que regula o licenciamento de instituições de educação
profissional e acreditada pela ANEP, para ministrar qualificações e ou módulos do

Para a formulação das propostas de candidatura, as instituições elegíveis podem consultar
o Manual de Procedimentos do FNEP e, de modo particular, o formato de elaboração das
propostas de projectos disponíveis nos seguintes portais: www.anep.gov.mz
Para o esclarecimento de dúvidas ou informação adicional os interessados poderão
contactar a ANEP através dos seguintes meios: E-mail: info@anep.gov.mz ou
direccao.geral@anep.gov.mz. Telf. 21484030 ou Cel. 82 3209730 / 843899397.
As candidaturas deverão ser recebidas no endereço abaixo indicado, até às 15.30 horas do
dia 18 de Junho de 2021.
Autoridade Nacional de Educação Profissional - ANEP
Av. Mao Tsé Tung, nº 72, Esq. c/ Av. Armando Tivane, C.P. Nº. 4063
Maputo - Moçambique
Tel.: 21 484030/7 - Cel: 82 3209730 / 82 3043568 / 84 3899397
Director
(Ilegível)

Autoridade Nacional de Educação Profissional – Direcção Geral; Av. Mao Tsé Tung, n.º 72 Esq. c/ Av. Armando Tivane, C. P. Nº 4063
MAPUTO – MOÇAMBIQUE; Tel +258 21 484030/7 Fax +258 21 486127; Cell: +258 82 3209730/3043568/84 3899397
E-mail: info@anep.gov.mz; Web: www.anep.gov.mz
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AFIRMA FREDSON BACAR

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

O jazz oferece-nos proximidade

plataformas virtuais, onde os
maiores nomes do Jazz oferecem os seus arranjos e improvisações. Se o jazz se torna
numa companhia nas dificuldades por que muitos estão
a passar, é provavelmente

melodia do jazz é um diálogo
contínuo”, afirmou Fredson
Bacare.
O governante destacou
que, apesar do novo coronavírus, a data é celebrada
em todo mundo, “através de

porque também nos permite
aproveitar ao máximo o momento presente”.
O vice-ministro da Cultura e Turismo encorajou os
fazedores do jazz a dar continuidade às suas iniciativas.

Can, professor de literaturas
africanas de língua portuguesa na Universidade Federal
do Rio de Janeiro e Francisco
Noa, ensaísta e docente de
literatura moçambicana na
UEM, que falarão da “Recensão Crítica à Obra de Aldino
Muianga”, sob a moderação
do jornalista Elton Pila.
Às 17.30 horas será transmitida a mesa “Ainda Há Histórias Por Escrever” com o escritor e editor moçambicano

ttp

de Moçambique, vencedora
do Prémio 10 de Novembro
2019; João Pinto Coelho, de
Portugal, Prémio Leya 2017,
com o romance “Os Loucos
da Rua Mazur”, e Itamar
Vieira Júnior, do Brasil, autor
do romance “Torto Arado”,
vencedor de LeYa de 2018,
Jabuti e Oceanos, ambos em
2020.
Na quinta-feira serão
transmitidas duas mesas,
uma às 16.00 horas, com Nazir
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Nelson Saúte, autor de obras
de poesia, narrativa, crónicas
e entrevistas e o escritor português Afonso Cruz, que conta com mais de trinta livros,
entre romances, novelas, teatro, poesia, álbuns ilustrados e
não-ficção, sob a moderação
da professora Olga Pires.
O último dia encerra com
uma conversa em que o autor
convidado especial, Rogério
Manjate estará à conversa com
o jornalista e crítico literário
José dos Remédios, às 16.00
horas.
O Festival de Literatura Resiliência é organizado pela editora Cavalo do Mar desde 2018,
com vista a promover o livro,
a leitura e a incentivar uma
maior circulação das obras dos
autores moçambicanos dentro
e fora do país, contribuindo
para a edificação de um sistema
literário resiliente e concorrendo para a formação de leitores
no país e na Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa
(CPLP).
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Aldino Muianga
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viagens, festivais e lançamentos
de livros presenciais.
Mantém-se ainda assim o
rumo da última edição, 2019, de
olhar para a língua portuguesa
como idioma de trabalho e criação do escritor e oportunidade de
fortalecimento da Comunidade
dos Países de Língua Oficial Portuguesa.
O evento procura promover
acções de diálogo e intercâmbio entre autores e circulação de
obras literárias, tanto que a sua
realização sempre coincide com
a celebração do Dia Mundial da
Língua Portuguesa, 5 de Maio.
No primeiro dia, o Resiliência contará com uma conferência de abertura com Aldino
Muianga, moderada por Lucílio Manjate, escritor e ensaísta,
professor de Literatura na Universidade Eduardo Mondlane
(UEM). Haverá ainda quatro
mesas de conversas com outros
autores e um diálogo intitulado
“Escrever em Português Hoje:
como, porquê e para quem”
com os escritores Virgília Ferrão,

veirinha 2009, com o romance
“Contraversão - uma história
de amor em tempo de guerra”,
da Vinci 2003, com “O Domador de Burros e Outros Contos”,
e TDM 2002, com “A Rosa Xintimana”.
Esta homenagem sucede a
que foi realizada em 2017 pelo
Conselho Municipal da Cidade
de Maputo, pelos seus 30 anos
de carreira e pelo seu contributo
para o desenvolvimento da literatura nacional.
A festa que celebra Aldino
Muianga e a língua portuguesa
contará com a participação de
mais de 14 participantes, entre
escritores, jornalistas culturais,
professores e críticos literários
de Moçambique, Brasil e Portugal.
O Resiliência IV retoma
depois de em 2020 não se ter
realizado no contexto da incerteza gerada pela Covid-19 e tem
como base a “nova normalidade” em que se encontram os
escritores e todo o sistema literário, com a impossibilidade de
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O ESCRITOR moçambicano
Aldino Muianga será homenageado durante a quarta edição
do Festival de Literatura Resiliência a ter lugar na cidade de
Maputo, entre quarta e sexta-feira.
O evento é organizado pela
editora Cavalo do Mar e pelo
Camões – Centro Cultural Português (CCP) em Maputo, com
o apoio da Broken – Creative
Agency e da Vice Versa Ideias,
em parceria com o Centro
Cultural
Brasil-Moçambique
(CCBM).
Sob a curadoria de Eduardo
Quive (autor e jornalista) e Mélio Tinga (escritor e designer),
o festival decorrerá exclusivamente nas redes sociais, devido
às medidas impostas pela pandemia do novo coronavírus.
Nascido a 1 de Maio de 1950,
Aldino Muianga é médico de
profissão e um dos autores mais
destacados da literatura moçambicana. Escreveu mais de
uma dezena de livros de prosa
e venceu os prémios José Cra-
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“Resiliência IV” homenageia Aldino Muianga

República de Moçambique
Instituto Superior de Ciências de Saúde
(ISCISA)
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS

O Instituto Superior de Ciências de Saúde convida empresas interessadas a apresentarem propostas, fechadas, para o fornecimento de:
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1.

Data e Hora-Limite da
entrega das Propostas

Data e Hora de
Abertura das
Propostas

Valor de Garantia
Provisória em Mts

Nº. de Concurso

01

06/ISCISA/UGEA/2021

Fornecimento de diverso material de biossegurança
(Material hospitalar)

Concurso Público

12/5/2021
10.00 horas

12/5/2021
10.30 horas

Não exigida

02

07/ISCISA/UGEA/2021

Contratação de duas empresas para prestação de serviços
de agência de viagens

concurso Público

12/5/2021
9.00 horas

12/5/2021
9.30 horas

Não exigida

Contratação de empresa para prestação de serviços de
reparação e manutenção de aparelhos de ar-condicionado
no ISCISA

concurso Público

12/5/2021
11.00 horas

12/5/2021
11.30 horas

Não exigida

Contratação de empresa para prestação de serviços de
reparação e manutenção contínua das viaturas do ISCISA

concurso Público

13/5/2021
9.00 horas

13/5/2021
9.30 horas

Não exigida

04

08/ISCISA/UGEA/2021
09/ISCISA/UGEA/2021

Ca
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N/O

03

Objecto do Concurso

Modalidade de
Concurso

10/ISCISA/UGEA/2021

Contratação de empresa para prestação de serviços para
assegurar as viaturas do ISCISA

concurso Público

13/5/2021
11.00 horas

13/5/2021
11.30 horas

Não exigida

06

11/ISCISA/UGEA/2021

Contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção contínua das instalações do ISCISA
(Edifício sede, anexo e Matola)

Concurso Público

14/5/2021
9.00 horas

14/5/2021
9.30 horas

Não exigida

Contratação de empresa para prestação de serviços
de formação de docentes e Criação de Conteúdos para
Plataforma E-Learning e Formação de Formadores em
Ensino Aberto e à Distância no ISCISA

Concurso Público

14/5/2021
11.00 horas

14/5/2021
11.30 horas

Não exigida
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12/ISCISA/UGEA/2021
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29 /22

NAMPULA

27/20

QUELIMANE

27 /20

CHIMOIO

u

24 /15

BEIRA

27 /20

VILANKULO

28 /19
INHAMBANE

26 /20
XAI-XAI

26 /19
MAPUTO

27 /18
MARÉS
PREIA-MAR – Às 08.10 e às 20.45
horas, com 2.66 e 2.66, respectivamente

BAIXA-MAR – Às 02.07 e às 14.31
horas, com 1.34 e 1.44, respectivamente

FASE DA LUA
QUARTO MINGUANTE – É hoje, às 22:00horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“O que não for bom para a colmeia também
não é bom para a abelha”..
- NMontesquieu (1689-1755), filósofo e
escritor francês.
PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
05:40

HINO NACIONAL		

05:45

GINÁSTICA: HIT		

17:45

GINÁSTICA: HIT		

DIRECTO

06:00

BOM DIA MOÇAMBIQUE		
DIRECTO

18:00

08:00

ANÁLISE GLOBAL DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA
DA BRUXA”
REPETIÇÃO

CHAT COM SHEILA IBRAIMO		
DIRECTO/PROGRAMA Nº 31

19:00

POLOS DE DESENVOLVIMENTO:
MOPEIA		

09:00

NOTÍCIAS		

19:25

09:05

DESENHOS ANIMADOS:
NARUTO SHIPPUDEN
DESENHOS ANIMADOS:
CHAVES - “A CASA DA BRUXA”
EPISÓDIO 56/2ª TEMPORADA

SAÚDE E BEM ESTAR		
PROGRAMA Nº 30

19:55

PUB		

20:00

TELEJORNAL -DIRECTO

21:15

FUN ZONE -DIRECTO

22:15

TELENOVELA: “A DAMA E O
OPERÁRIO” 		
CAPÍTULO 102/115

09:30

A HORA DO CTP - QUELIMANE:
“OGUMANA” 		
DIRECTO / QUELIMANE

10:00

NOTÍCIAS		

10:05

TUDO ÀS 10 -DIRECTO – 1ª
PARTE

23:30

PELA LEI & ORDEM
-REPETIÇÃO

11:00

NOTÍCIAS		

00:00

11:05

TUDO ÀS 10		
DIRECTO – 2ª PARTE

CHAT COM SHEILA IBRAIMO		
REPETIÇÃO

12:00

NOTÍCIAS		

01:00

12:05

TELENOVELA: “A DAMA E O
OPERÁRIO” 		
REPETIÇÃO - CAPÍTULO 101

POLOS DE DESENVOLVIMENTO:
MOPEIA -REPETIÇÃO

01:30

13:00

JORNAL DA TARDE - DIRECTO

A HORA DO CTP - QUELIMANE:
“OGUMANA” 		
REPETIÇÃO

14:00

A HORA DO CTP - INHAMBANE:
“INHAMBANE EM DIÁLOGO”		
GRAVADO / INHAMBANE

02:00

JUNTOS A TARDE -REPETIÇÃO

03:00

TUDO ÀS 10 -REPETIÇÃO

15:00

NOTÍCIAS		

04:50

15:05

JUNTOS A TARDE -DIRECTO

16:00

NOTÍCIAS		

A HORA DO CTP - INHAMBANE:
“INHAMBANE EM DIÁLOGO”		
REPETIÇÃO

16:05

MISAU: ACTUALIZAÇÃO DA
COVID-19 -DIRECTO
JORNAL EM LÍNGUAS
MOÇAMBICANAS		

05:40

HINO NACIONAL		

05:45

GINÁSTICA: ZUMBA

06:00

BOM DIA MOÇAMBIQUE		
DIRECTO

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE

2. As propostas deverão ser entregues no Instituto Superior de Ciências de Saúde, sito na Av. Tomas N’Duda, n.º 977, R/chão, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT para o Concurso
acima citado, a ser depositada no Standart Bank, Conta nº 104.147843009, serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer à sessão

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 n° 5/2016, de 8 de
Março.
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LICHINGA

17:00

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los nos escritórios do Instituto Superior de Ciências de Saúde, sito na Av. Tomás
N’Duda, n.º 977, R/chão.

Maputo, Abril de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)

PEMBA

29/23

22 /14
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para tornar a indústria cultural mais criativa e robusta”.
Já Agostinho Vuma, presidente da Confederação das
Associações
Económicas
(CTA), defendeu que a música
é parte integrante da agenda
do órgão que dirige, tanto que
criou o pelouro das indústrias
culturais e criativas, presidido
por Moreira Chonguiça.
Por seu turno, Vitória
Muanique, directora-geral do
Radisson Blu, afirmou que é
um orgulho reabrir o Hotel no
Dia Mundial do Jazz.
Mas a noite não foi só de
discursos, tanto que Moreira
Chonguiça subiu ao palco para
cantar e soprar. A voz melódica da jovem Onésia Muholove
preencheu a sala que tinha
gente sedenta e distanciada
a testemunhar a celebração.
Hélder Gonzaga, Vando e Nicolau, emprestaram o seu talento através dos instrumentos para colorir a festa.
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3 de Maio de 2021

rn
a

Moreira Chonguiça partilhou palco com Onésia Muholove no concerto pelo dia do jazz

“Alguns dos nomes conhecidos do jazz moçambicano
como Moreira Chonguiça,
Jimmy Dludlu, Ívan Mazuze,
entre outros, são desafiados
para que continuem a promover e expandir os clubes de
jazz pelas escolas, zonas residenciais, e outras, enquanto
instrumento de socialização
e formação de adolescentes
e jovens, visando a integração dos mesmos na sociedade, contribuindo desse modo
para a quebra de barreiras e na
cristalização entre os músicos
da banda, mas também com o
ouvinte”.
Na ocasião, Paul Gomis,
representante da Organização das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO) em Moçambique
disse que o jazz representa
liberdade e união, desafiou
os presentes a olharem para a
música como negócio, devendo “haver mais investimento

PREVISÃO DE TEMPO
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VICE-Ministro
da
Cultura e Turismo,
Fredson Bacar, afirmou, na sexta-feira,
na cidade de Maputo, que o jazz aproxima as
pessoas, particularmente, em
tempos da Covid-19.
O pronunciamento foi feito durante um concerto realizado no Hotel Radisson Blu,
por ocasião da passagem de 10
anos do Dia Internacional do
Jazz, anualmente celebrado a
30 de Abril.
A cerimónia contou com a
presença de diversas personalidades, muitas delas amantes
deste género musical e marcou a reinauguração do Radisson Blu depois do relaxamento das medidas de prevenção à
Covid-19.
“O jazz oferece-nos uma
proximidade que neste momento é particularmente difícil, devido às medidas de
distanciamento social, pois a

31

RECREIO & DIVULGAÇÃO

Segunda-feira, 3 de Maio de 2021
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00:20- FLASH CULTURAL
02:00- GENTE DA NOSSA TERRA
03:10- CLÁSSICOS AO DOMINGO
04:55 – HINO NACIONAL
05:10 – CAMPO E DESENVOLVIMENTO
05:30 – EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05:45 – UMA DATA NA HISTÓRIA
06.00 – JORNAL DA MANHÃ
08:15 – O NOSSO PORTUGUÊS
08:30- MINUTO DE CONSUMIDOR
10:10- FALA MOÇAMBIQUE
11:05- O SENTIDO DAS PALAVRAS
11:30- PARABENS A VOCÊ
12:00 – TÓPICOS DO JORNAL DA
TARDE
12:02 – MAGAZINE DESPORTIVO
12:20 – BOLETIM METEOROLÓGICO
12:30 – JORNAL DA TARDE
13:00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS

14:25 – EDUCAÇÃO FINANCEIRA
15:15- CONSULTÓRIO JURÍDICO
16:05- CONFERÊNCIA DE IMPRENSA – MISAU/ CORONAVIRUS
18:10 – UMA DATA NA HISTÓRIA
18:25 – EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18:30 – RÁDIO NOVELA “OURO
NEGRO”
18:55 – UMA HISTÓRIA PARA TI
19:00 – SINAL HORARIO/TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE
19:02 – MAGAZINE DESPORTIVO
19:20 – BOLETIM METEOROLÓGICO
19:30 – JORNAL DA NOITE
20:00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS
20:30- MOÇAMBIQUE DE LÉSA-LÉS
21:10- ÚLTIMO TEMPO
22:10- É DESPORTO

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30,
21,22:00E 23:00 HORAS
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Segunda-feira, 3 de Maio de 2021
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AFONSO MACACHO MARCETA
DHLAKAMA

@

(1/1/1953 - 3/5/2018)
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Passam-se 3 anos de eterna saudade do querido
Presidente, General AFONSO MACACHO MARCETA DHLAKAMA. Nestes 3 anos, apesar da saudade
e do vazio que sentimos a cada dia, inspirados nos
seus feitos continuamos firmes nos seus ideais e
a lutar para propiciar o bem-estar aos moçambicanos que foram, são e serão a razão da nossa luta.
Por esta ocasião, Ossufo Momade, Presidente do Partido RENAMO, a Comissão Política Nacional, Secretariado Geral, Liga Feminina, Liga da Juventude, Associação dos Combatentes pela Democracia, todos os membros, militantes, simpatizantes e o povo recordam com nostalgia o seu
eterno presidente. Descanse em paz General, com sentimento de missão
cumprida.
4409

BENTO NAIENE
NEVES

ALEXANDRE
SAMUEL

am
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AFONSO MACACHO
MARCETA
DHLAKAMA

FALECEU

FALECEU

Bento, ainda abalados e consternados
com a tua partida precoce, neste momento
de dor, o que nos conforta, são as forças
que buscamos nas tuas inspirações que
nos ajudam a transformar as lágrimas em lembranças que
nos enchem de orgulho, pelos teus feitos e por teres sido um
homem de convicções fortes. Teus colegas Simeão Ponguane,
Herculano Thumbo, Emmanuel Langa, José Nguila, Antónia
dos Santos, Arnaldo Langa, Marta Odallah, Águeda Macuácua,
Cremildo Lipangue e Marciano Mubai lamentam o falecimento
do seu colega e irmão, BENTO NAIENE NEVES, ocorrido na sua
residência, no dia 29/4/2021, cujo funeral se realiza em data a
anunciar. Que Deus te conceda um lugar no leito celestial até
sempre colega Bento. Paz à tua alma.
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(Três anos de eterna saudade)

(Vovô Xande)
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Um homem da sua estatura, reserva moral do
seu povo, comprovadamente altruísta e que
viveu ao serviço do bem-estar do povo de Moçambique, inspirando
o de África e do resto do mundo, não perece. AFONSO MACACHO
MARCETA DHLAKAMA, deixaste marcas por onde passaste, nas almas que tocaste, nas vidas que transformaste e que te imortalizam.
Por ocasião da passagem do terceiro ano sem a sua presença física,
estaremos todos unidos celebrando a sua vida, pois foste aquele que
protegia o povo e o seu escudo intransponível contra as injustiças
dos “fortes”. Nós, Maria Arminda Dhlakama, Ivone Soares, esposo
Thomas Selemane e demais familiares temos orgulho de ser parte de
si, seus fiéis e inquestionáveis apoiantes de todas horas. Descanse
na paz do Senhor, General, amado irmão, adorado tio.

4426

4431

FERNANDO
MANUEL DA GRAÇA
CARDOSO

FERNANDO MANUEL DA
GRAÇA CARDOSO
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FALECEU
As famílias Graça e Cardoso comunicam com pesar o falecimento do seu ente
querido FERNANDO MANUEL DA GRAÇA CARDOSO (Dock), ocorrido no dia
2/5/2021, no Hospital Central, vítima de doença. Paz à sua alma.

no

4427

FALECEU
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Sua esposa Helena Chaúque, filhos Fredy, Aleandro
e Daniel, mãe, irmãos, cunhados e demais familiares
comunicam com tristeza e dor o falecimento de FERNANDO MANUEL DA GRAÇA CARDOSO (Dock), ocorrido no dia 2/5/2021, cujo funeral se realiza hoje, dia
3/5/2021, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido de oração na capela no mesmo local.
4427
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ALEX
JOSEPH
LUÍS CUNAT

(Missa de 30 dias)

(Dock)

(Dock)

Seus Filhos Gina, Joaquim, Domingos, Filomena,
Abel, Fernando, Nely e Marose, irmãos, noras, genros, netos, bisnetos, sobrinhos e demais familiares
comunicam com profundo pesar o desaparecimento
físico do seu ente querido ALEXANDRE SAMUEL,
ocorrido no dia 1/5/2021, no HCM, vítima de doença,
cujo funeral se realiza amanhã, dia 4/5/2021, às 11.00
horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de
velório na Igreja Metodista Unida de Moçambique,
Malanga, Av. 24 de Julho, pelas 9.00 horas. Paz à
sua alma.

Faz hoje 30 dias que o marido, pai, irmão, avô, sogro e primo ALEX JOSEPH LUÍS CUNAT, se foi. Os
nossos corações ainda estão de luto, sentimos a
tua falta todos os dias e a saudade nos acompanha.
Hoje, dia 3/5/2021, às 18.00 horas, rezaremos missa
em sua memória, na Igreja St.º António da Polana. No
sábado dia 8/5/2021, faremos a deposição de flores
pelas 8.00 horas, no Cemitério de Lhanguene. Que
a sua alma descanse em paz entre o esplendor da
luz perpétua.
4428

PUBLICIDADE

YAZIDE AMADE MIQUIDADE
FALECEU
O Comandante-Geral da PRM, membros do Conselho Consultivo do MINT e
demais funcionários do Ministério do Interior comunicam com profunda mágoa
e consternação o falecimento do Sr. YAZIDE AMADE MIQUIDADE, irmão de Sua
Excelência Ministro do Interior, Amade Miquidade, ocorrido no dia 29/4/2021, na
cidade de Inhambane, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 30/4/2021,
na mesma cidade. À família enlutada, o Ministério do Interior, endereça as mais
sentidas condolências. Paz à sua alma.
4394

ANTÓNIO MATSINHE JÚNIOR

FALECEU

FALECEU

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

Marca: Mercedes Benz
Modelo: L709-1993
3
Cilindrada: 3.972 Cm
Peso Bruto: 6700 Kg

(Tio Nduanhe/ By Hassane)

Av. União Africana nº 728 R/C Maputo
(Estrada Velha da Matola) 84 90 00 939

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS
DIRECÇÃO NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
PROJECTO DE SANEAMENTO URBANO

CONVOCATÓRIA

SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

DE 4 PISOS
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1. A Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento, através do Projecto de Saneamento Urbano pretende contratar uma empresa para a prestação do
serviço de fornecimento de material e consumíveis para a sua insfraestrutura de
tecnologia de informação e comunicação. Assim convida à todas empresas interessadas e elegíveis a apresentarem propostas fechadas e seladas.
2. Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos do
concurso ou adquirí-los no endereço indicado no número 4 deste anúncio, mediante o pagamento não reembolsável de 1000,00 MT.
3. O periodo de validade das propostas é de 90 dias.
4. As propostas deverão ser entregues até às 14:30 horas do dia 24 de Maio de
2021, data em que as mesmas serão abertas em sessão pública pelas 14:30 horas
no endereço abaixo indicado, na presença dos concorrentes que desejarem participar.
• Projecto de Saneamento Urbano/Departamento de Saneamento
• Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
• Rua de Imprensa , n.º 162 - 3.º andar.
• Maputo-Moçambique

:h

5. As propostas deverão ser acompanhadas duma garantia provisória no valor de
50.000,00Mt, válida pelo prazo de 120 dias.

O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DA BEIRA

Maputo, 30 de Abril de 2021
Projecto de Saneamento Urbano- PSU

4301

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

4412

República de Moçambique
Ministério da Saúde
Instituto de Ciências de Saúde de Maputo
Unidade Gestora executora das Aquisições (UGEA)
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Nos termos do número 2 do Artigo 64 e das alíneas d) e e) do número 3 do Artigo 33 ambos do Decreto n˚5/2016 de 8 de Março, Regulamento de
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, comunica-se que foram Adjudicados e Cancelados
os seguintes concursos:
Objecto

Modalidade

Empresa
Adjudicado

Valor
Adjudicado

Motivo de cancelamento

Cancelado

Propostas apresentadas acima do
cabimento disponível.

Concurso Limitado n° 58A001441/ Fornecimento de Material Limitado
CL/2/UGEA/2021
de Higiene e Limpeza.

Cancelado

Propostas apresentadas acima do
cabimento disponível.

Concurso Limitado n° 58A001441/
CL/5/UGEA/2021

Fornecimento
de Limitado
Fardamento e Calçado

IMAC

Concurso Limitado n° 58A001441/
CL/6/UGEA/2021

Serviços de Manutenção e Limitado
Reparação de Viaturas

Cancelado

Eventos ocorridos após o anúncio
do concurso.

Concurso Limitado n° 58A001441/
CL/7/UGEA/2021

Fornecimento de Material Limitado
de Escritório

Cancelado

Propostas apresentadas acima do
cabimento disponível.

Concurso Limitado n° 58A001441/
CL/8/UGEA/2021

Fornecimento
Combustível
Lubrificantes

Miguel Coimbra

811.542,00

Bongás Moz

169.387,50
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Concurso Limitado n° 58A001441/ Fornecimento
de Limitado
CL/2/UGEA/2021
Produtos de Mercearia.

de Limitado
e

Ac

Concurso por Cotações n°
Fornecimento de Gás de Cotações
58A001441/CC/5/UGEA/ICSM/2021 Cozinha

4417

DUPLEX tipo 3, num R/C, 1º e 2º andares, com 2wc, cozinha americana,
garagem e quintal, no Sommerschield,
Av. Mao Tsé-Tung, próximo dos Correios, ideal para Habitação ou escritórios
vende-se; flat tipo 3, num 1º andar, com
suite, wc, cozinha americana, pronta
a habitar, no B. Central por 8 500
000,00MT. Contacto: 84-6018957 ou
82-4824670.		 4417
GEMINADA tipo 4, com 2 salas, 2wc,
cozinha americana, dependência, quintal para 5 carros, garagem e jardim, no
B. Central, Av. Olof Palme com Emília
Dausse, ideal para Habitação ou escritórios, vende-se por 14 500 000,00MT;
flat tipo 3, num 2º andar, próximo ao
Hotel Rovuma por 6 800 000,00MT,
negociáveis. Contacto: 84-6018957 ou
82-4824670.		 4417

DEPENDÊNCIA tipo 2, com wc interna,
no Bairro do Fomento, perto das Bombas, arrenda-se. Contacto: 84-8359121
ou 82-3944500. sem intermediários.
4902

PRECISA-SE
FLAT tipo 2, 3 ou 4, nos bairro Sommerschield, Polana, Coop, Central,
Malhangalene ou Alto Maé precisa-se
com muita urgência para comprar,
pagamento cash, de 3 000 000,00MT a
20 000 000,00MT. NB: se for mais pode-se negociar. Contacto: 84-6018957 ou
82-4824670.
4417

ONE-STOP Imobiliária precisa para
arrendar/ vender em tempo recorde:
vivenda, geminada, flat, ruína, duplex
ou apartamento, na cidade Maputo, nos
bairros: Central, Malhangalene, Coop,
Polana e Sommerschield. Contacto: 840140351, 82-0020282 ou 86-6020282,
Edson.
4940

DIVERSOS
TERRENOS na praia, hectares para
agricultura, quintas para salões de
eventos etc., terrenos para habitação,
turismo, negócio, na KaTembe, Ponta
Douro, Malongane, Catuane e Belo
Horizonte. Ligue já, GL Imobiliária, 843999454, imobiliária com segurança.
4770

SOMOS a CRS, Corporate & Retail
Services. Dispomos da maior e melhor
dimensão de serviços imobiliários.
Contacte-nos para compra, venda ou arrendamento, bem como fazer avaliação
do seu imóvel. Contacto: 84-4277006,
ou pelo E-mail: www.crs.com.mz/
comercial@crs.co.mz
4900

TÁXI Marcelo. Prestação de Serviços
24 horas por dia. Baixe o nosso aplicativo através do App Store ou Google Play
e destrute de melhores preços e mais
baratos no valor 150,00MT por corrida
ou pague 70,00MT por km nas viagens
efectuadas. Contacte-nos ainda pelos
números: 82-5050050, 84-5050050 ou
86-5050050.		
3926

Maputo, Abril de 2021
A Autoridade Competente
Ilegível

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTERIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DA MARINHA
ADMINISTRAÇÃO MARÍTIMA DE INHAMBANE
UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISICOES (UGEA)
ADENDA Nº 1 do
CONCURSO Nº 45I000641/C.PÚBLICO/01/ADMARI/
UGEA/2021

SOLICITAÇÃO DE
MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE

Uma vez que o imóvel em causa, encontra se
abrangido pela Lei nº10/88 de 22 de Dezembro de
proteção legal dos bens materiais e imateriais do
património cultural moçambicano, pretende se
contratar serviços de Consultoria para Elaboração e
Fiscalização do Projecto Executivo de Remodelação
do referido Edifício dentro dos padrões
regulamentados.

Anúncio de Adjudicação e de Cancelamento de Concursos

Número do concurso

4972

VIVENDA tipo 6, num R/C, 1º e 2º andares, com suites, 3 wc, cozinha americana, 2 salas, dependência, quintal para
4 carros e piscina, na Sommerschield,
próximo do Hotel Indy Village, ideal
para habitação ou escritórios, pronta a
habitar, vende-se; flat tipo 3, pronta a habitar, no B. Jardim por 4 200 000,00MT.
Contacto: 82-4824670 ou 84-6018957.

ARRENDA-SE

No âmbito do processo de gestão e manutenção das
infraestruturas ao nível do Instituto Nacional da
Marinha há necessidade de melhorar as condições
de funcionamento das instalações da Administração
Marítima de Inhambane, localizada na Cidade de
Inhambane, Av. da Independência, Bairro Balane I.

Te
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CONTACTO - 84 52 52 791

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.o 5/2016, de 8 de Março.
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CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE
MATERIAL E CONSUMÍVEIS PARA A INFRA-ESTRUTURA DE TIC

gr

NA AV. JOSÉ MATEUS, Nº 55

CONCURSO PÚBLICO Nº MZ-DNAAS-P068-GO-RFB-2021

ttp
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4957

VIVENDA tipo 3, com 1 sala ampla, 3
quartos, 1 suite, cozinha, 1wc, corredor, 2
varandas, área de serviço, cozinha, wc, 2
dependências 1 tipo e parqueamento para
6 viaturas, situada do Bairro Central, vende-se por 18 500,00MT, negociáveis; flat tipo
3, num 1º andar, sala espaçosa, quartos
todos com roupeiros, cozinha com varanda,
wc, corredor, dependência no terraço, prédio pequeno, localizada na Malanga, com
parqueamento para viatura, vende-se por 3
600,00MT. Contacto: 84-8888229.

4803
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ARRENDA -SE EDIFICIO PAFULUA
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DUAS (2) flats, no bairro Central, tipo
3, num 3º andar, com 2wc, prédio pequeno, todos quartos com guarda-fatos;
outra na Pandora, num 2º andar, com
cozinha moderna, vendem-se por 9
000 000,00MT, negociáveis. Contacto:
82-6421191 ou 84-8474370, Sr. Manuel.
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Margarida António Matsinhe, filhos Oldemiro (Sansão), Telma,
Fernando (Nando), Esperança (Zita) e Nádia, netos e bisnetos
comunicam o falecimento do seu irmão, tio e avô ANTÓNIO MATSINHE JÚNIOR,
ocorrido no dia 1/5/2021, no HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza em
data a anunciar oportunamente. Paz à sua alma.

A Comissão Instaladora da Liga dos Docentes
Universitários de Moçambique (LIDU), convoca a
todos os membros fundadores para a Assembleia
Geral cuja agenda é eleição dos órgãos sociais da
LIDU, a ter lugar no dia 28 de Maio do corrente ano,
pelas 13 horas na sala de eventos da Universidade
Pedagógica de Maputo (UPM), Rua João Carlos
Raposo Beirão, nº 135, ( Museu).

QUINTA com casa tipo 2, jardim, furo
de água, muro de vedação, no Bairro
Chiango com 5000m², 50x100m, pronta
a habitar, vende-se por 6 000 000,00MT.
Contacto: 84-2384238 ou 84-5770916.

lo

FALECEU

APARTAMENTO tipo 3, num R/C,
parqueamento, na Av. Amílcar Cabral e
Maguiguana, prédio pequeno, vende-se
por 9 000 000,00MT; tipo 3, na Polana,
num 2º andar, 3wc, dependência no
terraço e garagem, na Rua de Kongwa
por 12 700 000,00MT; vivenda independente, na Av. do Trabalho, numa área de
20x40m, perto do Fajardo por 10 200
000,00MT. Contacto: 84/86-4807540.
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VENDE - SE CAMIONETA

ANTÓNIO MATSINHE JÚNIOR

4925

LOJA com 192m², tem sobre-loja e
cave, na Av. Vladimir Lenine e 24 de
Julho, pronta a usar, vende-se por 18
000 000,00MT. Contacto: 84-5770916,
4925
82-7368613 ou 84-2384238.

@
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FLAT tipo 3, 2wc, num 3º andar, no
Bairro do Alto Maé, vende-se por 4 500
000,00MT; flat tipo 3, 2wc, num 4º andar
na Polana, próximo ao Polana Shopping
por 8 600 000,00MT. Contacto: 842384238, 84-5770916 ou 82-7368613.

u

É com imensa dor e consternação que seus irmãos Cecília,
Margarida, Américo, Amélia e Rosa, sobrinhos, netos, nora e
demais familiares comunicam o falecimento do seu irmão, tio,
avô e sogro, ANTÓNIO MATSINHE JÚNIOR, ocorrido no dia 1/5/2021, no HCM,
vítima de doença, cujo funeral se realiza em data a anunciar oportunamente.
Descanse em paz, querido irmão.
PUBLICIDADE

VENDE-SE

VENDE-SE

(Tio Nduanhe/ By Hassane)

Mais que uma grande mãe, foste uma grande mulher e o teu
amor foi grande e inesquecível. Lutaste por nós até ao teu último
suspiro. É com imensa dor e consternação que o teu marido,
filhos, irmãos, netos, cunhados, genros e noras comunicam o
desaparecimento físico de CACILDA MARCOS MUGABE, ocorrido no dia 1/5/2021,
no HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 3/5/2021, às 11.00
horas, no Cemitério de Michafutene. Descanse em paz, mãe.
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CACILDA MARCOS MUGABE

R/C
1º
Area (m2)
207,2 213,8
Arrumos
2
2
Copa
1
1
Corredor
1
1
Entrada
1
1
Gab. Trabalho
3
3
Recepção
1
1
Sala Espera
1
1
Sala Refeições
1
0
Sala Reuniões
1
1
Sala UPS
1
0
Varanda
1
1
2
2
WC
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NECROLOGIA

Segunda-feira, 3 de Maio de 2021

515.262,15

Dada a natureza da empreitada, a elaboração do
Projecto deverá estar de acordo com as necessidades
de espaço para um adequado funcionamento da
instituição e todos serviços complementares, tendo
em conta a estrutura orgânica e funcional, número
de funcionários por sector, incluindo projecção para
o futuro, considerando um horizonte temporal de
25 anos, entre outros aspectos relevantes a serem
considerados em função da experiência do consultor
na área de restauro/reabilitação de edifício
históricos.
Os critérios de elegibilidade, estabelecimento da
lista curta e o procedimento de seleção 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.
As Manifestações de Interesse devem ser entregues
no endereço abaixo indicado até as 10:00 horas,
hora local de Moçambique do dia 18 de Maio de
2021 e deve estar claramente escrito “Serviços de
Consultoria para Elaboração e Fiscalização do
Projecto Executivo de Remodelação do Edifício
das Instalações da Administração Marítima de
Inhambane”
Submissões tardias não serão recebidas.
Inhambane, aos 30 de Abril de 2021
Autoridade Competente

4389

(-Ilegível-)
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DESPORTO
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Segunda-feira, 3 de Maio de 2021
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United-Liverpool adiado
torna-se caso de Polícia

O

@

ENCONTRO entre
Manchester United e Liverpool,
da 34.ª jornada da
Premier
League,
inicialmente agendado para
as 16.30 horas de ontem, foi
oficialmente adiado para
uma data ainda a definir.
Um adiamento que sucedeu na sequência da invasão
de centenas de adeptos do
Manchester United ao relvado de Old Trafford para contestar os irmãos Glazer, proprietários do clube inglês.
A contestação dos adeptos fez-se sentir também nas
imediações do hotel onde
a comitiva dos “red devils”
permanece instalada.
Em comunicado, o Manchester United coloca-se
do lado da “liberdade de
expressão”, mas condena
os “transtornos causados à
equipa”.
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Ajax de Amsterdão
campeão dos Países
Baixos pela 35.ª vez

no

A EQUIPA de Amesterdão
necessitava apenas do empate para assegurar o título,
mas acabou por golear ontem, com golos de Timbre (10
minutos), Haller (61), Rensch
(66) e Klaassen (74).

mente a favor da liberdade
de expressão e do protesto
pacífico.

No entanto, condenamos os transtornos causados à equipa e os danos que

podem causar aos outros
adeptos, aos funcionários
e à Polícia. Agradecemos à

Polícia pelo apoio e vamos
ajudá-la nas investigações
que realizarem”.

t.m

“Os nossos adeptos são
apaixonados pelo Manchester United e somos total-

Este foi o segundo título
consecutivo do Ajax, depois
do troféu conquistado em
2018/19. Em 2019/20, não
houve campeão holandês
devido à pandemia da Covid-19.

Conte sucede
a Mourinho e Inter
conquista o “Scudetto”
no sofá

e/

COMUNICADO
DO MANCHESTER
UNITED

Com este resultado, o
Ajax passou a somar 79 pontos no topo da Liga holandesa
e já não pode ser apanhado
pelo PSV Eindhoven, segundo classificado, que tem 64 e
menos um jogo.
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Arsenal está à
venda e já tem
preço

Te
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O AMBIENTE que se vive no
Arsenal encontra-se a “ferro e fogo” no seguimento da
inclusão do clube no lote de
fundadores da Superliga Europeia (projecto entretanto
abandonado), que levou a
inúmeros protestos dos adeptos.
O proprietário dos “gunners”, Stan Kroenke, afirmou
recentemente que não tinha
qualquer intenção de abdicar
da propriedade do clube, mas
o crescente tom de contestação terá levado o empresário
a ceder à pressão e a admitir
vendê-lo.

A notícia foi adiantada
ontem pelo jornal britânico “Daily Mail”, que assegura
que os interessados (entre eles
o fundador do Spotify, Daniel
Ek) terão de pagar uma verba
na ordem dos 1,7 mil milhões
de libras - perto de dois mil
milhões de euros - para adquirir o emblema londrino.
Este terá sido, de resto, o
mesmo valor exigido pelo milionário norte-americano em
2019, quando o russo Alisher
Usmanov e o nigeriano Aliko
Dangote tentaram, sem sucesso, garantir uma participação maioritária no Arsenal.
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O CHELSEA carimbou ontem
o apuramento para a final da
presente edição da Liga dos
Campeões feminina, ao derrotar o Bayern Munique, em casa,
por 4-1, dando, assim a volta à
derrota sofrida na primeira mão
das “meias”, por 1-2.
Francesca Kirby adiantou as
inglesas em Kingsmeadow, nas
imediações de Londres, logo
aos 11 minutos do jogo, mas as
alemãs responderam de seguida, graças a um golo assinado
por Sarah Zadrazil.
So-Yun Ji voltou a colocar as
“blues” em vantagem e, quando tudo parecia indicar que seria preciso recorrer ao prolongamento, eis que, à passagem
dos 84 minutos de jogo, Pernille
Harder e Francesca Kirby marcaram os golos que sentenciaram o resultado final.
O Chelsea irá, assim, marcar presença na tão ambicionada final da Liga dos Campeões
feminina, que se encontra
agendada para o dia 16 de Maio,
na cidade sueca de Gotemburgo. Pela frente, terá o Barcelona, que deixou para trás o Paris
Saint-Germain.
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Chelsea junta-se ao Barcelona
na final da “Champions” feminina

O INTERNAZIONALE Milano
sagrou-se campeão da Itália
ontem, acabando assim o
reinado de nove títulos consecutivos da Juve.
Antonio Conte sucede
assim a José Mourinho, que
conquistou a última Série A
na temporada de 2009/10.
O “Scudetto” de ontem traduz-se no 19.º do palmarés
da formação de Milão, que
suplanta o AC Milan (18).

Um título que chegou a
partir do sofá, visto que a
Atalanta, que precisava de
ganhar no campo do Sassuolo, não foi além de um empate (1-1).
A formação de Bérgamo sofreu desde cedo uma
enorme contrariedade com
a expulsão de Pierluigi Gollini, aos 23 min. Apesar de
reduzidos a 10, os pupilos
de Gasperini acabaram por

se adiantar com um remate certeiro de Robin Gosens,
aos 32 min.
Porém, a igualdade chegaria aos 52 minutos com o
tento de Domenico Berardi. O Sassuolo que também
ficou reduzido a 10, com o
segundo amarelo a Marlon.
Todavia, e na sequência da
jogada, Muriel não correspondeu e falhou da marca
dos 11 metros.

Hamilton vence Grande
Prémio de Portugal
FOI em solo algarvio que
Lewis Hamilton alcançou
ontem a vitória número 97
da carreira. O britânico não
deu hipótese à concorrência
directa – Max Verstappen e
Valtteri Bottas – e depois de
estar em terceiro ultrapassou
os dois e assim que chegou à
liderança não mais a largou.
O finlandês da Mercedes, que partiu da “pole” e
ainda liderou as primeiras
20 voltas da prova, acabou
por ficar no último lugar do
pódio, depois de perder o 1.º
lugar para Hamilton e mais
tarde permitiu também a ultrapassagem do holandês da
Red Bull.

Sergio Pérez fez uma corrida muito sólida e terminou
na quarta posição, à frente
de Lando Norris, que segurou o quinto lugar apesar
de ser durante muito tempo
seguido de perto por Charles Leclerc, o melhor piloto
Ferrari em Portimão. Ocon e
Alonso foram 7.º e 8.º respetivamente e confirmaram as
boas indicações nos treinos
livres e qualificação.
Daniel Ricciardo, que
partiu para este Grande Prémio no Autódromo Internacional do Algarve na 16.ª
posição, conseguiu acabar
no 9.º lugar à frente de Pierre
Gasly, o último piloto a en-

trar nos pontos. Carlos Sainz,
que chegou a estar na quinta
posição, terminou no 11.º lugar sem conquistar qualquer
ponto em solo português.
Classificação Mundial
após o GP de Portugal
Lewis Hamilton - 69
pontos
Max Verstappen - 61
Lando Norris - 37
Valtteri Bottas - 32
Charles Leclerc - 28
Sergio Pérez - 22
Daniel Ricciardo - 16
Carlos Sainz - 14
Esteban Ocon - 8
Pierre Gasly - 7
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envolver-me num barril de
pólvora, pois um dia pode explodir e quem sairá a perder
serei eu”.
Segundo o nosso entrevistado, a mesa poderá decidir
nos próximos dias “quem será
o presidente interino para dar
continuidade aos destinos do
clube e decidir se o clube pode
disputar o Moçambola ou não.
A mesa da assembleia é quem
pode requerer à Liga Moçambicana de Futebol (LMF) a sua
desistência em caso de não
possuir condições para competir” – disse.
Refira-se que o Moçambola arranca este fim-de-semana e o Textáfrica tem jogo
marcado para sábado, dia 8,
uma difícil visita ao vale do
Infulene, onde tem “duelo”
marcado com os donos da
casa, Ferroviário de Maputo.
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Acácio Gonçalves, presidente demissionário do Textáfrica de Chimoio

táfrica pedisse a sua retirada
do Moçambola o mais rápido
possível para melhor se preparar. Eu fiz muito junto da
minha direcção. Resolvemos
muita coisa para que o clube
fosse licenciado e depois de
tudo nada mais foi feito no
que tange aos apoios. Eu acho
que o Textáfrica deveria ser
privatizado para permitir que
a gerência fosse independente” – disse.
Acácio disse que a intensão que o levou a dirigir
aquele clube emblemático
da província de Manica era
simplesmente de ajudar o
Textáfrica, “mas não pensava
que há muita intriga dentro e
fora do clube. Eu estou bem
aqui com a minha academia,
por isso é melhor eles procurarem outro presidente. Foi
um aprendizado. Não posso
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gas no seio da direcção. Ficam
apegados ao clube para tirarem proveito para si e suas famílias, deixando os jogadores
na penúria. Quando não logra
os seus intentos, essa gente
procura formas de prejudicar
e sujar a imagem da direcção”.
Prosseguindo com a sua
alocução, o presidente demissionário acrescentou que “eu
quero trabalhar com pessoas
honestas e não com os que
querem sabotar o trabalho dos
outros. Muitos que fazem parte do Textáfrica não estão com
os olhos postos no bem-estar
da equipa, mas sim para tirar
benefícios, o que não faz parte
da minha ideologia”.
Para Acácio, o Textáfrica não está em condições de
disputar a maior prova futebolística do país e “eu acho
que seria melhor que o Tex-
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várias irregularidades dentro
e fora do GDRT, mas uma das
coisas que me fez abandonar
a carruagem ao longo da via
tem a ver com a falta de apoio
moral e financeiro por parte
dos sócios, adeptos e empresariado local, para além de
desmandos de terceiros.
De acordo com Acácio, há
indivíduos que se acham donos do Textáfrica, que se intrometem na gestão do clube
e não deixam os dirigentes à
vontade, uma vez que transformam o Textáfrica numa
banca fixa, onde podem tirar
proveito pessoal, afundando
os planos e visão da direcção,
facto que é lamentável.
Ainda segundo Gonçalves,
“há gente que não faz parte da
Direcção, mas está de olhos
na gestão do clube, agitando
os adeptos para criarem intri-
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Acácio Gonçalves demite-se
da presidência do Textáfrica
PRESIDENTE
do
Grupo Desportivo e
Recreativo Textáfrica (GDRT), Acácio
Gonçalves, acaba de
se demitir do cargo que vinha
exercendo desde Abril do ano
passado, em substituição de
Joaquim Todo Júnior, vulgarmente conhecido por Quinito,
que também decidiu sair pela
mesma “porta”.
Acácio Gonçalves disse ao
notícias não ter sido coagido
por alguém para se demitir,
argumentando que abandonou o barco no meio do mar
por falta, entre outros motivos, de ambiente de trabalho,
bem como por falta de financiamento para suportar as
despesas do clube.
Segundo Gonçalves, “há
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Jossias, em destaque na imagem, não integra, juntamente com Antoninho, a nova equipa técnica

PARA OS JOGOS OLÍMPICOS

ln

o

Irene Bechane falha
qualificação em Lisboa
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Na concorrida “Premier
League K1 da WKF” a atleta
competiu em Kata, tendo ficado pela primeira volta, não
obstante o nível demonstrado
ter sido excelente e já no sábado (1) tornou-se a primeira
Moçambicana a passar uma
volta na “Premier League” em
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A KARATEKA Irene Bechane
não conseguiu o apuramento
na “Premier League de Lisboa”, último evento pontuável
para a qualificação aos XXXII
Jogos Olímpicos de Verão, que
têm lugar de 23 de Julho a 8 de
Agosto próximo, na cidade japonesa de Tóquio.

Irene terá dois meses de intensa luta

TRÊS nadadores moçambicanos estão desde ontem no
campo de treinamento da Confederação Africana de Natação (CANA), que tem lugar em Stellenbosch, na vizinha
África do Sul.
Trata-se de Domingas Munhemeze (19 anos), Alicia
Mateus (16) e Mathews Lawrence (18) que juntamente
com o treinador Pedro Jalane, dos Tubarões, campeões
nacionais em título, vão trabalhar tendo como horizonte
a qualificação para os Jogos Olímpicos de Verão, a terem
lugar de 23 de Janeiro a 8 de Agosto, na cidade japonesa
de Tóquio.
Até ao fecho deste espaço ainda não havia confirmação da deslocação de Igor Mogne, que no âmbito da universalidade já esteve no Rio de Janeiro, ele que é o único
nadador bolseiro da Solidariedade Olímpica Internacional.
Durante o campo de treinamento, os três atletas terão
oportunidade de realizar por dia duas sessões de piscina,
assim como de ginástica e terão ainda palestras sobre vários assuntos ligados à modalidade, de modo a ajuda-los
na sua preparação.
O campo de treinamento é organizado pela CANA,
para dar oportunidade aos atletas africanos que se preparam para os Jogos Olímpicos ou que ainda buscam os
mínimos de apuramento para o mesmo evento.
Graham Hill, presidente da Comissão de Treinadores
da FINA, será o responsável pelo campo, que contará com
a presença de treinadores credenciados.
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JOSSIAS Macamo e Antoninho Guambe, ex-jogadores
do Costa do Sol e que vinham
trabalhando como treinadores
adjuntos do técnico Horácio
Gonçalves, não fazem parte da
nova equipa técnica “canarinha”, comandada por outro
também ex-jogador do clube,
Artur Comboio, apresentado
na semana passada.
Até pouco antes da apresentação da nova equipa técnica, tudo levava a crer que os
dois adjuntos continuariam a
prestar serviços na equipa sénior, mas logo depois saberiam
que, afinal de contas, a realidade não era como as previsões apontavam, uma vez que a
Direcção comunicou-lhes que
eles já não integravam o novo
comando.
Com esta situação, os dois
ex-craques aguardam novas
ordens que lhes mostrarão o
destino próximo, uma vez que
ambos são funcionários dos
campeões nacionais em título.
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Jossias e Antoninho afastados
Trio de nadadores já está
da equipa técnica do Costa do Sol no campo de treino da CANA

Kumite, ao superar a atleta de
Luxemburgo, por 4-1.
Mesmo atingindo este
marco, a atleta moçambicana
não foi mais forte que a oponente búlgara, que seguiu até à
final, deixando Irene Bechane
sem chances de repescagem.
Depois de falhar o apura-

Pedro Jalane, Mathews Lawrence e Alícia Mateus estão desde ontem na África do Sul
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SÁBADO
primeiro...
mento por via de cota, agoA BOLA
ra segue a preparação para o
VOLTA A
evento que pode garantir o biROLAR
lhete de entrada directa para os
Jogos Olímpicos, o pré-olímpico de Paris, França, a 12 de
Junho.
Entretanto, a atleta ainda
está na expectativa de saber se
o esforço nas provas pontuáveis
DISSECANDO LUÍS MIQUISSONE
serviu para garantir pontos suficientes para a sua classificação.
Lembre-se Irene era, até
à entrada do último evento,
quarta classificada no ranking
africano da sua categoria e precisa pontuar para chegar ao segundo posto.
Irene Bechane tornou-se
MUTOLA
LEGENDS
em Lisboa na primeira moçamÉ um projecto para
resgatar o atletismo
bicana a passar voltas quer em
moçambicano, liderado
pela campeã olímpica e
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parar.... não para tentar passar
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Registando a história de Moçambique

COMBATE À CORRUPÇÃO
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voluntariamente ou ser suspenso.
Mas alguns comentadores
têm dúvidas e suspeitam que a
demissão de Magashule possa
demorar a acontecer.
“Se eles permitirem que
Magashule permaneça na sua
posição, será mais um prego
no caixão da credibilidade do
ANC”, alertou John Steenhuisen, líder do partido de oposição Aliança Democrática, na
semana passada. (EWN)

s:

O PRESIDENTE somali Mohamed Abdullahi Mohamed retomou este fim-de-semana as negociações para a organização de eleições a curto prazo, uma decisão
elogiada pela oposição e que afasta no
imediato a perspectiva de novas violências no país.
Num breve discurso perante os deputados, transmitido em directo pela televisão, o Presidente apelou a uma solução
negociada para ultrapassar a actual crise
política, ao renunciar na prática ao prolongamento do seu mandato presidencial
adoptado em 12 de Abril.
Abdullahi Mohamed designou ainda o
seu primeiro-ministro como responsável
pela organização das eleições, cedendo
a uma das principais reivindicações da
oposição para ultrapassar o impasse.
“Decidimos procurar uma solução
através de negociações e evitar provocar
violências em benefício dos que jogam
com o sangue da população”, declarou
o Presidente, conhecido pelo apelido de
Farmajo.
A Somália, um país fragilizado por décadas de guerra civil e pela insurreição
dos islamitas radicais shebab, filiados na
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dois grandes desafios para
concretizar.
“A coragem de fazer a revisão da Constituição adaptada aos desafios que temos e a
coragem de fazer a reforma de
Estado, a despartidarização
das instituições de Estado. São
desafios que parece o MPLA
tem vindo a demonstrar não
estar com a coragem de o fazer
e nós estamos preparados, em
nome de Angola, para o fazer
se quisermos abraçar o desenvolvimento”, referiu.
Questionado sobre um
aumento da tensão e intolerância política, com a aproximação das eleições gerais, que
se realizam em 2022, o líder da
UNITA respondeu que “infelizmente é uma realidade”.
“Nós acompanhamos um
ciclo de mutação em 2017 de
liderança no âmbito do país.
Essa nova liderança surgiu
com um discurso de reformas,
de combate à impunidade, à
corrupção e decorridos três
anos e meio infelizmente a
decepção é grande”, frisou. (LUSA)
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PR reabre
negociações para
realização de eleições
Al-Qaida, regista actualmente uma das
mais graves crises políticas dos últimos
anos.
As tensões exacerbaram-se após o fim
do mandato do Presidente em 8 de Fevereiro e sem que fosse organizado o escrutínio previsto para 12 de Abril, com o
chefe de Estado a tentar prolongar o seu
mandato por mais dois anos apesar das
fortes críticas da oposição e da comunidade internacional.
No domingo passado, confrontos armados na capital Mogadíscio entre forças
governamentais e elementos da oposição
provocaram três mortos.
No sábado, o Presidente decidiu regressar aos termos de um acordo concluído em 17 de Setembro entre o Governo federal e os cinco estados semi-autónomos
do país, como solicitavam os seus opositores e diversos países da região.
Esta acordo prevê a organização de
eleições segundo um sistema indirecto,
similar ao adoptado em 2017, onde os delegados especiais escolhidos por diversos
chefes de clãs elegem os deputados, que
de seguida votam para designar o Presidente. - (LUSA)
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e fechada, não está aberta, nomeadamente, às respostas que
todo o angolano pretende no
que diz respeito, particularmente, à eleição do Presidente da República”, considerou,
quando questionado sobre o
assunto.
O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, apresentou
no início de Março uma proposta de revisão da Constituição, que tem sido criticada
pela sociedade civil.
“O Presidente da República em Angola é eleito à boleia
do boletim dos deputados.
Nunca se viu o mesmo boletim
eleger dois órgãos de soberania, órgãos que deveriam ser
complementares. Este é um
dos aspectos fundamentais,
entre outros”, explicou o presidente da UNITA.
“É de facto o problema dos
partidos hegemónicos, partido único, que tem ainda o Estado partidário na realidade da
nossa dimensão”, criticou.
Adalberto Costa Júnior salientou que Angola, para ser
um país desenvolvido, tem

de fundos, no equivalente a
mais de 12 milhões de dólares.
Magashule foi preso em
Novembro e saiu sob fiança
na sequencia das acusações de
corrupção. Ele deve comparecer a um tribunal superior em
Agosto.
Em 2017, o seu órgão de
decisão, o Comité Executivo
Nacional (NEC), determinou
que qualquer membro ou líder
que tivesse sido acusado criminalmente deveria renunciar

SOMÁLIA

UNITA contesta
proposta da revisão
constitucional
O LÍDER da UNITA, Adalberto Costa Júnior, afirmou que a
proposta de revisão da Constituição de Angola aparece
num “mau momento, tardio
e fechado” sem procurar consensos.
“Ninguém propõe uma revisão constitucional em pré-campanha eleitoral. Quando
já se está com a corrida em
andamento não se mudam
as regras, particularmente
quando nós propusemos esta
revisão
permanentemente
e o Presidente da República
não a aceitou, não se mostrou
disponível”, disse Adalberto
Costa Júnior, líder da oposição
angolana.
O líder da União Nacional
para a Independência Total de
Angola (UNITA) falava semana
finda em Bissau, onde esteve
de visita, no âmbito de um périplo a vários países europeus
e africanos para recolha de
apoios políticos.
“Esta é uma proposta que
não partiu pela busca de consensos no país, foi uma iniciativa em mau momento, tardia

Sul e governa o país desde suas
primeiras eleições democráticas em 1994.
Uma pesquisa de 2017 intitulada “Traição da promessa: Como a África do Sul está
sendo roubada” rotulou Magashule como uma dos várias
membros das “elites” que
construíram redes de patrocínio, estimulando a distribuição ilegal de benefícios.
As acusações contra Magashule referem-se a desvio

Ulisses Correia e Silva
convidado a formar governo
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analistas, pode ter sucesso
ou fracassar com a postura
de Magashule, 61anos e seus
apoiantes dentro do partido.
“Pela primeira vez, o ANC
está prestes a demitir o seu
próprio secretário-geral. Isso
nunca aconteceu na história”,
disse o professor de ciências
políticas Mcebisi Ndletyana.
O caso Magashule aborda
a história e o coração do ANC,
a força que pôs fim ao sistema
de “Apartheid” da África do
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para renunciar, após ter sido
acusado de desvio de fundos
públicos na época em que era
primeiro-ministro da província do Estado Livre. Ele nega as
acusações.
A demissão do SG testara a
promessa do ANC de se purificar de uma imagem de corrupção, reavivar a confiança
no governo da África do Sul e
restaurar o apoio do partido
nas urnas.
Esta estratégia, dizem
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CENÁRIO está criado para um braço-de-ferro no seio do
Congresso Nacional
Africano (ANC) da
África do Sul, depois que seu
o secretário-geral, Elias “Ace”
Magashule, ignorou o prazo
dado pelo partido para se demitir por causa de alegações
de corrupção.
Magashule, apelidado de
“Ace”, recebeu um ultimato de 30 dias a 30 de Março
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SG do ANC desafia
apelos para se demitir

PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO

pessoas.
Na Turquia, a Polícia deteve mais de 200 pessoas e
usou gás lacrimogéneo para
dispersar os manifestantes
em Istambul, onde decorre
um bloqueio total para conter o coronavírus. Fontes
sindicais e trabalhistas referem que o número de detidos é de cerca de 230.
Itália comemorou o Dia
do Trabalhador exigindo esforços para melhorar o mercado de trabalho após a pandemia e com esperança no
plano de recuperação, com
os três sindicatos principais,
CGIL, CISL e UIL, a promoverem várias actividades sob
o lema “A Itália cura-se com
o trabalho”.
As manifestações do 1.º
de Maio em Espanha voltaram às ruas sob o lema
“Agora é hora de cumprir.
Um país em dívida com os
seus trabalhadores”, a mar-
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O DIA do Trabalhador foi
comemorado, pelo segundo
ano consecutivo, de forma
discreta e sem grandes manifestações em várias partes
do mundo devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, com a
exigência de recuperação do
emprego.
Na Alemanha, dezenas
de milhares de pessoas participaram em cerca de vinte
manifestações no dia 1º de
maio, em Berlim, sob fortes
medidas de segurança.
Cerca de 5.000 polícias
estiveram nas ruas de Berlim
e a situação a meio da tarde
era “relativamente calma”,
segundo a Polícia citada pela
Agência EFE.
Já a manifestação em Paris, França, convocada pelos
sindicatos e acompanhada
por alguns representantes do movimento “coletes
amarelos”, reuniu 25.000
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Dia do Trabalhador comemorado de forma discreta
cha principal de Madrid teve
uma capacidade máxima de
mil pessoas.
Na Rússia, dada a situação de saúde, as autoridades
de muitas cidades, incluindo Moscovo, proibiram as
tradicionais celebrações em
massa do 1.º de Maio, pelo
segundo ano consecutivo.
A maioria dos sindicatos e
partidos políticos limitou-se
a realizar comícios virtuais,
embora os comunistas estivessem presentes no centro
de Moscovo, apesar das restrições.
Por sua vez, em Washington, Estados Unidos, centenas de pessoas, a maioria
imigrantes, exigiram a regularização e a obtenção da
cidadania para os 11 milhões
de imigrantes ilegais e reafirmaram a sua força de trabalho no país.
A pandemia no Brasil
não impediu que milhares

O PRESIDENTE cabo-verdiano convidou, sexta-feira, Ulisses
Correia e Silva a formar governo após ter sido o nome proposto
para ser primeiro-ministro pelo Movimento para a Democracia
(MpD), partido que venceu as eleições legislativas de 18 de Abril.
O Chefe de Estado cabo-verdiano escreveu que, no seguimento
das audições aos partidos políticos com assento na Assembleia
Nacional, e tendo em atenção os resultados oficiais da eleição
dos deputados, convidou o MpD a propor o nome do primeiro-ministro a indigitar pelo Presidente da República. “Tendo o
partido MpD proposto o nome do senhor José Ulisses Correia e
Silva, presidente do MpD, convidei-o formalmente, a propor-me a estrutura e os nomes dos ministros e secretários de Estado
da futura equipa governamental, num prazo que deve ser o mais
curto possível”, indicou Jorge Calos Fonseca. O MpD o elegeu 38
deputados e o PAICV 30 deputados.

Pósser da Costa candidato
às presidenciais
O CANDIDATO escolhido pelo principal partido do governo,
Pósser da Costa oficializou, sexta-feira, a candidatura às presidenciais de São Tomé, evento que juntou familiares, membros da direcção, militantes do MLSTP-PSD e alguns cidadãos
estrangeiros. “A decisão que hoje vos anuncio resulta de um
exercício necessariamente individual, de reflexão profunda,
num momento particularmente difícil para o nosso país e para
o mundo inteiro”, explicou o candidato, sublinhando que o faz
“no exercício pleno” das suas “liberdades cívicas, com total
sentido de responsabilidade”. Garante que a sua candidatura
é de “união e não de divisão, é uma candidatura em torno de
valores que nos são comuns”, prometendo “contribuir até ao
limite das minhas forças para a unidade da nação e da família
são-tomense”. Prometeu defender “os valores da democracia,
do pluralismo e das opiniões, o debate aberto no momento certo
e no sítio certo”.

Personalidades apelam a não
criminalização do “Hirak”
CERCA de 300 personalidades, militantes e ONG emitiram um
apelo através de uma declaração divulgada por “sites” próximos do movimento de protesto do “Hirak” para que termine
a “guerra declarada contra o povo argelino” pelo regime. Esta
declaração denuncia a “ofensiva securitária e judicial” do poder
que “está em vias de assumir a forma de uma guerra aberta contra o povo argelino”. Os signatários exigem a libertação dos presos políticos, o fim dos processos judiciais contra os opositores
e militantes do “Hirak”, e o restabelecimento das “liberdades
constitucionais”. “A tortura voltou a banalizar-se. As violências
policiais generalizam-se. Nada pode justificar que um governo
trate os cidadãos do seu país com semelhante brutalidade”, acusam. Entre os apoiantes do apelo incluem-se organizações não
governamentais, partidos políticos, universitários, jornalistas,
representantes do mundo associativo, intelectuais, cidadãos e
membros da diáspora.

Chade anuncia morte
de centenas de rebeldes
O EXÉRCITO do Chade anunciou semana finda ter matado centenas de rebeldes em dois dias de combates na região ocidental,
afirmando ter terminado o ataque e perdido seis soldados. “As
Forças de Defesa e Segurança acabaram de lidar com o bando de
rebeldes que fez uma incursão em direcção a Nokou, no norte de
Kanem, em 29 de Abril”, disse o porta-voz do Exército, general
Azem Bermandoa Agouna. “Do lado inimigo, várias centenas
de rebeldes foram neutralizados e 66 foram feitos prisioneiros”,
acrescentou. Os militares chadianos usam o termo militar “neutralizado” para “morto”. Nokou fica cerca de 200 quilómetros
a norte da capital Ndjamena. Os combates prosseguem desde
meados de Abril entre o exército e o grupo rebelde Frente para a
Alternância e a Concórdia (FACT) na região de Kanem, fronteira
com o Níger. A ofensiva foi lançada em 11 de Abril pelo finado
Presidente Idriss Déby Itno morto, há 12 dias, na linha da frente.

Bin Laden foi morto há 10 anos
FOI na noite de 1 para 2 de Maio, em Abottabad, no Paquistão, que

Milhares de trabalhadores marcharam em Berlim no primeiro de Maio

de manifestantes saíssem às
ruas para apoiar ou protestar
contra o governo.

Como é tradicional a cada
ano, as centrais sindicais
convocaram diversas mobi-

lizações para comemorar o
1º de Maio e protestar contra
o poder Executivo. - (LUSA)

a mais retumbante operação militar dos últimos anos teve lugar há
dez anos. O alvo era Osama bin Laden, o líder da Al Qaida, que os
Estados Unidos perseguiam desde os ataques de 11 de Setembro de
2001. O líder da Al Qaida era o homem mais procurado do mundo. A
29 de Abril, Barack Obama deu luz verde a uma missão de comando
chamada “Neptune Trident”. A incursão seria realizada por helicóptero. Durante a noite de 1 a 2 de Maio de 2011, dois aviões descolaram do Afeganistão para um voo de 90 minutos para o norte do
Paquistão, uma localização a apenas 100 quilómetros de Islamabad.
A bordo estavam vinte membros de uma unidade de forças especiais. Vinte minutos após a chegada a Abottabad, as forças especiais
americanas comunicavam ter encontrado e morto Osama Ben.
Após a identificação do corpo através de testes físicos e de ADN, era
seguro avançar com a notícia.
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