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Compromisso é levar água
a mais moçambicanos

O

JOSÉ CHISSANO

COMPROMISSO do
Governo é continuar a
criar condições para
que mais moçambicanos
tenham
acesso à água potável e saneamento adequado.
Estas são palavras do
Presidente da República,
falando ontem no distrito
da Moamba, província de
Maputo, na cerimónia de
inauguração da Estação de
Tratamento de Água de Sábiè, momento no qual reconheceu que ainda existe um
longo caminho a percorrer
para suprir as necessidades
destes serviços no país.
É neste sentido que, de
acordo com o Chefe do Estado, o Governo iniciou a
mobilização de financiamentos para a segunda fase
do Programa Água para a
Vida (PRAVIDA), que se
propõe a elevar os níveis de
abastecimento do recurso de 52 a 70 por cento nas
zonas rurais e de 83 a 90 por
cento nas urbanas até 2024.
Diferentemente da primeira fase, o PRAVIDA 2 inclui o saneamento do meio,
que deverá passar de 32 a 55
por cento no meio rural e de
56 a 80 por cento nos centros urbanos, segundo Filipe Nyusi.
“A missão base de todos

PR recebe explicação sobre o funcionamento da Estação de Tratamento de Água de Sábiè

os projectos em curso é deixarmos a população com o
máximo possível de água”,
sublinhou.
Falando na cerimónia,
o PR reconheceu o papel
dos parceiros de desenvolvimento no alcance dos

SERNIC atento a rotas
de tráfico de droga
O SERVIÇO Nacional de Investigação (SERNIC) está
atento a rotas usadas para o
tráfico internacional de droga com conexões no país,
segundo informação a que
o “Notícias” teve acesso de
fonte desta desta unidade da
Polícia.
Trata-se das rotas marítimas
Afeganistão-Paquistão-Moçambique
e
Afeganistão-Paquistão-Tanzania-Moçambique, usadas
por redes de tráfico para introduzir droga no território
nacional.
O SERNIC está igualmente
a trabalhar na trajectória usada para a saída da mesma droga do país para outros pontos
do mundo, desta feita por via
de encomendas postais. Segundo a fonte, são as rotas
Moçambique-Etiópia-Índia;
Moçambique-Etiópia-Chi-

na; Moçambique-Holanda; e
Moçambique-Estados Unidos da América.
Na terça-feira, o Tribunal
Judicial da Província de Cabo
Delgado condenou à prisão
maior 11 cidadãos paquistaneses detidos ano passado nas
águas territoriais moçambicanas, na posse de droga. Na
altura, eles faziam-se transportar numa embarcação ao
largo da costa moçambicana.
Entretanto, segundo dados
em poder do “Notícias”, de
2020 ao primeiro trimestre
do ano em curso registou-se redução do número de
apreensões de droga como
heroína, cocaína, metanfetamina e ecstasy, mas
aumentaram as de soruma
(cannabis sativa), anfetaminas, metaquolona e “kat”,
comparativamente a igual
período anterior.

resultados que têm sido
testemunhados, concretamente no que ao abastecimento de água e serviços de
saneamento diz respeito.
Aliás, a ETA de Sábiè,
que ontem entrou oficialmente em funcionamento,

e outros equipamentos que
culminam com o bombeamento de água até à região
do Grande Maputo custaram 173 milhões de dólares
norte-americanos, a maior
parte dos quais alocados
pelo Banco Mundial.

O empreendimento vai
permitir que mais 650 mil
pessoas de Maputo, Matola, Boane e Marracuene tenham água potável captada
no Rio Incomáti, saindo
deste modo da dependência
do abastecimento do recur-

so da Barragem dos Pequenos Libombos.
As obras, que vinham
sendo feitas desde Dezembro de 2018, incluíram uma
conduta adutora de 95 quilómetros da Barragem de
Corumana até ao Centro
Distribuidor da Machava, na
Matola, com derivação na
Matola-Gare, para Matlemele e Guava, 360 km de
rede de distribuição e instalação de 100 mil ligações
domiciliárias.
Presente no acto, o governador da província de
Maputo, Júlio Parruque,
destacou o facto de todas as
comunidades ao longo da
conduta estarem abastecidas, afirmando que o sistema responde aos anseios da
população.
Por sua vez, o representante do Banco Mundial,
Michel Matera, falou dos
benefícios do sistema na
melhoria do abastecimento
de água ao Grande Maputo
e reiterou a disponibilidade
da sua instituição em apoiar
mais projectos.
Contudo, chamou atenção ao Fundo do Investimento e Património do
Abastecimento de Água
(FIPAG) para que intensifique a redução de perdas,
que actualmente rondam os
40 por cento.

PARA VÍTIMAS DO TERRORISMO

Governo pede
mais apoio
internacional
O GOVERNO pediu ontem ajuda adicional para assistir as vítimas
dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado.
O pedido foi feito pela Ministra dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação, Verónica Macamo Dlhovo, na reunião com membros
do corpo diplomático acreditado em Maputo.
“Gostaria de reiterar o apelo do Governo de Moçambique a
todas as missões diplomáticas, organizações internacionais e regionais para nos ajudarem na mobilização de mais apoios para fazermos face à emergência humanitária provocada pelos ataques”,
disse a chefe da diplomacia moçambicana, avançando que o número de deslocados tem estado a subir, implicando o aumento de
necessidades.
Explicou que o Governo adoptou abordagem holística para melhor combater o terrorismo. Neste sentido, elencou as necessidades
de abrigo, disponibilização de víveres, intensificação de acções militares, ao mesmo tempo que se estabelecem projectos que possam
induzir o desenvolvimento, como formação técnico-profissional,
iniciativas comerciais e criação de empregos e auto-emprego para
os jovens.
Os ataques já provocaram cerca de 800 mil deslocados e destruíram infra-estruturas, afectando a economia da região e do país,
em geral.
Explicou que a migração forçada de pessoas tem levantado problemas de reassentamento populacional, necessidades de cuidados
médicos e sanitários, sobretudo de mulheres, crianças e idosos.
Para além do ponto de situação política, económica e social do
país, a chefe da diplomacia moçambicana partilhou com os diplomatas alguns pontos tratados pela cimeira extraordinária da Dupla
Troika da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral
(SADC) e fez avaliação dos progressos à volta da candidatura de
Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o período 2023-2024.
Sobre este último ponto, a governante agradeceu o apoio dos
países da União Africana e parceiros de cooperação à candidatura
do país, cujas eleições terão lugar no próximo ano.
“Quero assegurar que honraremos o vosso inestimável apoio
com a nossa visão e missão de busca de paz, estabilidade e segurança no mundo com os nossos esforços de protecção dos direitos
humanos, erradicação da fome, pobreza extrema e todas as formas
de discriminação do Homem, preservação do meio ambiente, integridade e autodeterminação dos povos”, afirmou.

ALERTA ARMINDO TIAGO

Redução dos índices não é fim da Covid-19
A REDUÇÃO de novos casos,
internamentos e óbitos por
Covid-19 que o país vem registando nas últimas semanas não
deve ser entendida como o fim
da pandemia, alerta o Ministro
da Saúde, Armindo Tiago.
Tiago, que falava na cerimónia de entrega de material
médico-cirúrgico para o diagnóstico, tratamento e meios
de protecção dos profissionais
do sector, disse que a possibilidade de o país ser atingido por
uma terceira vaga é grande.
O donativo, avaliado em
1.6 milhão de dólares norte-americanose, é composto por
20 ventiladores para a unidade de tratamento intensivo,
32 aparelhos para a respiração
assistida, seis mil máscaras
de oxigénio com reservatório
adulto e 1200 com reservatório
pediátrico, 12 cânulas nasais de
alto fluxo, bem como kits para

testagem.
“O surgimento de uma
terceira vaga na África do Sul,
mais precisamente em três
províncias, uma das quais faz
fronteira com Moçambique, é
motivo de preocupação para
nós. A possibilidade de o nosso
país ser atingido é grande, daí a
necessidade de nos mantermos
em alerta”, afirmou.
Tiago destacou que, quanto
menos casos o país tiver, menor é a probabilidade de sobrecarregar o sistema de saúde,
recordando que países com
muitos infectados pelo novo
coronavírus viram os sistemas
colapsarem, tornando o atendimento hospitalar deficiente.
“Nas duas anteriores vagas,
o nosso país não registou cenário igual, mas nada prova que
não possa acontecer, caso uma
terceira vaga se registe e nos
assole”, alertou.

O representante do Banco
Africano de Desenvolvimento
(BAD), Pietro Toigo, afirmou
que a instituição tem vindo a
desenvolver acções para fortalecer os sistemas de saúde na
região da SADC, e o donativo
faz parte de uma subvenção de
mais de 10 milhões de dólares
disponibilizados para a região.
Para Joaquim Seweka, da
Organização Mundial da Saúde, o gesto expressa o compromisso da OMS de assegurar
que o Governo reforce a sua
capacidade de modo a permitir
o acesso da população afectada
aos serviços de resposta à Covid-19.
Entretanto, as autoridades
sanitárias voltaram a não registar óbito por Covid-19 ontem,
pelo quinto dia consecutivo,
mantendo o cumulativo de 836
vítimas mortais.
Entre terça-feira e ontem,

os laboratórios de virologia
diagnosticaram 73 casos positivos, uma ligeira subida em
relação às anteriores 24 horas,
em que foram notificadas 55
infecções.

A taxa de positividade por
amostras testadas foi de 5.58
por cento, representando um
aumento em relação às cifras
registadas nas últimas semanas. Houve ainda um interna-

do, perfazendo 14 pacientes
nos centros de isolamento.
O país tem actualmente 528
casos activos com a declaração
de oito recuperados nas províncias de Inhambane e Sofala.
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A PARTIR das evidências reunidas até ao momento, sabe-se que o Coronavírus pode ser transmitido em TODAS AS REGIÕES, incluindo aquelas com
tempo quente e húmido. Independentemente do clima, adopte medidas de
proteção, a melhor das quais é lavar as mãos com frequência.

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, no uso
das competências que lhe são conferidas pela alínea
e) do número 2 do artigo 159 da Constituição da República, nomeou ontem, através de Despacho Presidencial, Vicente Joaquim para o cargo de secretário
de Estado na cidade de Maputo. Vicente Joaquim
substitui no cargo Sheila Santana Afonso, exonerada
na terça-feira.

A UNIÃO Africana anunciou a implementação, em Moçambique,
das iniciativas da Grande Muralha Verde, o muro que promete ser
solução convincente para as muitas ameaças urgentes que assolam o mundo, como as mudanças climáticas, seca, fome, conflito e migração. O anúncio foi feito no sábado em Kigali, capital do
Ruanda, pelo coordenador da Grande Muralha Verde, Elvis Paul
Tangem, à margem da Reunião Anual da União Africana sobre a
restauração de florestas e terra degradada no continente africano.
A Grande Muralha Verde é um movimento liderado por países africanos com ambição épica de cultivar uma paisagem maravilhosa
e natural de 8 mil quilómetros em toda a extensão do continente.

Transporte ferroviário de
passageiros retoma em Agosto
O TRANSPORTE ferroviário de passageiros nos corredores do
Limpopo, Sena e Moatize deverá reiniciar em Agosto, com a disponibilidade de novas carruagens que estão a ser produzidas na
Índia, num projecto de cerca de 95 milhões de dólares. O pacote
inclui a aquisição de cinco locomotivas, 90 carruagens e 300 vagões, segundo o director nacional de Logística e Desenvolvimento
do Sector Privado dos Transportes e porta-voz do Ministério dos
Transportes e Comunicações, Ambrósio Sitoe. (RM)
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Melhora comercialização
agrícola em Majune

A

COMERCIALIZAÇÃO de produtos agrícolas
no distrito de
Majune está a
ganhar nova dinâmica, principalmente devido à melhoria da transitabilidade rodoviária.
Este é resultado de melhoramentos da plataforma
das principais estradas terraplanadas que asseguram a
ligação entre os centros de
produção e os mercados criados pelos intervenientes na
compra dos excedentes agrícolas.
Os trabalhos contam com
financiamento do Governo,
no âmbito do fundo descentralizado para investimento,
no montante de cerca de dois
milhões de meticais.
Sérgio Moçambique, director do Serviço Distrital de
Planeamento e Infra-estruturas de Majune, revelou que,
na primeira fase, os trabalhos
abrangem cerca de 66 quilómetros.
A prioridade é para os
pontos que apresentam níveis
de degradação acentuada e
que dificultam a circulação de
pessoas e seus bens.
No âmbito do contrato
bienal rubricado pelo governo de Majune e empreiteiros
do distrito, decorrem obras de
construção de um pontão sobre o rio Naulu, na via que liga
a vila-sede distrital e o povoado de Icuvi, um dos maiores centros de produção agrícola do distrito de Majune.
Sérgio Moçambique salientou que o governo local
reconhece que a degradação
da rede viária do distrito, resultante principalmente dos
impactos negativos das chuvas da época recentemente
finda, dificulta a circulação
de viaturas envolvidas no
escoamento dos excedentes

Dívidas dos empregadores
sufocam segurança social
AS empresas que desenvolvem
actividades
em diferentes ramos no
Niassa têm dívida acumulada estimada em 86,7
milhões de meticais ao
Instituto Nacional de Segurança Social, que resulta do descaminho dos
descontos efectuados aos
trabalhadores.
O facto foi revelado
por Vasco Ncole, director dos Serviços Provinciais de Justiça e Trabalho
em Niassa, acrescentando que estão em situação devedora em relação
ao sistema de segurança social 1807 empresas,
maioritariamente,
do
sector do turismo, que foi
seriamente afectado pela
pandemia de Covid-19.
Salientou, no entanto, estarem em curso acções visando a cobrança
do montante em dívida
e, para o efeito, correm,
ao nível da Procuradoria
provincial, 131 processos
que podem resultar na
recuperação do valor estimando em 9,3 milhões
de meticais.
Vasco Ncole precisou
que ao Juízo de Execuções Fiscais foram remetidos 235 processos para
cobrança de cerca de 27,8

milhões de meticais. Os
tribunais judiciais, que
funcionam ao nível dos
16 distritos do Niassa, receberam, ao longo do ano
passado, 104 processos,
relacionados com dívidas
estimadas em 14,4 milhões de meticais.
Segundo Ncole, os
Serviços Provinciais de
Justiça e Trabalho e as
autoridades
judiciais
acordaram
desenvolver esforços tendentes
a aperfeiçoar a troca de
informações relativas ao
número de processos de
acusação remetidos ao
tribunal pela procuradoria e julgados com sentença condenatória.
O acordo visa colma-

tar a escassez de dados
fiáveis relacionados com
a circulação de processos
canalizados aos tribunais
referentes às empresas
que não canalizam os
valores descontados aos
seus trabalhadores ao sistema de segurança social.
Decorrente da aprovação e implementação
do regulamento do Decreto n.° 37/2020, de 2 de
Junho, relativo ao processo de perdão de multas e redução de juros de
mora, 295 empresas aderiram ao pagamento das
respectivas dívidas à segurança social.
O director instou às
empresas que se encontram na condição de de-

vedores ao sistema de
segurança social no sentido de aproximarem à
instituição para regularizar a sua situação contributiva. Estendeu o seu
apelo aos trabalhadores
por conta própria inscritos no sistema, no sentido de regularizarem as
suas dívidas.
Entretanto, o presidente do Conselho
Empresarial Provincial
(CEP) em Niassa, Inocêncio Sotomane, congratula o Conselho de
Ministros pela aprovação
do decreto que regula o
perdão de multas e redução de juros de mora,
salientando que a medida vai aliviar um número
significativo de empresas que, devido às dificuldades financeiras impostas pela pandemia de
Covid-19, não honram os
seus compromissos.
Edson Célio Domingos, delegado provincial
do INSS em Niassa disse, por seu turno, que a
não canalização das contribuições à instituição
que dirige compromete o
pagamento das pensões
e subsídios que os legítimos beneficiários têm
direito.

A reabilitação de estradas viabiliza a mobilidade dos agentes de comercialização

agrícolas pelos grandes comerciantes.
“Foi por essa razão que
o governo distrital rubricou
contratos bienais com empreiteiros locais para garantir intervenções no âmbito
do melhoramento localizado
nas vias de acesso que sofreram danos causados por
factores climatéricos. Os
empreiteiros posicionaram
equipas de trabalho nos locais considerados críticos em
termos de transitabilidade,
atendendo que alguns rios
mantêm caudais elevados, o
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que dificulta a circulação”,
frisou o director.
Nos próximos tempos,
deverá ser aberta uma estrada com cerca de um quilómetro no povoado de Icuvi
e reabilitada a ponte sobre o
rio Lochesse. Adicionalmente, estão previstos melhoramentos localizados da via
que assegura a ligação rodoviária entre o povoado de
Malanga e a sede do distrito
de Majune, com 1,4 quilómetro.
Entretanto, Rui Pacule, chefe de Extensão Rural no Serviço Distrital das
Actividades Económicas de
Majune, disse que quantidades significativas de produtos agrícolas da campanha

2020/21 se encontram ainda
nos campos devido a dificuldades de acesso dos intervenientes na comercialização.
Entre os produtos que
ainda se encontram no campo destacou o milho, feijões
e tubérculos. Paculo referiu
ainda que a colheita do milho
prossegue e deve decorrer
durante todo este mês.
Os produtores de Majune esperam colher cerca de
106,3 mil toneladas de culturas alimentares diversas,
numa área de cerca de 40 mil
hectares. Rui Pacule disse
que, em resultado da adopção das novas técnicas agrícola, observa-se nos últimos
tempos aumento de produção.

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e cinco de Maio de
dois mil e vinte e um, exarada de folhas setenta e nove verso a folhas oitenta e uma
verso, do livro de notas para escrituras diversas número cento e setenta e sete, traço
“B”, deste Cartório Notarial, a cargo do Notário Arnaldo Jamal de Magalhães, foi
celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Augusto Jordão
Macicame, de cinquenta anos de idade, no estado civil que era casado com Feliciana
David Patrício, sob o regime de comunhão de bens adquiridos, natural de Vilanculos,
filho de Jordão Lambo Macicame e de Helena Zefanias Zunguze, com última residência
na Beira, Sofala.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição de última
vontade.
Deixou como únicos e universais herdeiros dos seus bens, seus filhos: Edmilson
Augusto Macicame, solteiro, maior, Augusto Jordão Macicame Júnior, solteiro, maior,
Michel Augusto Macicame, menor, e cônjuge Feliciana David Patrício, viúva, todos
naturais de Maputo e residentes no Bairro da Matola-Rio, Boane.
Que segundo a lei não há pessoas que prefiram ou que possam concorrer a esta
sucessão aos indicados herdeiros.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.
Cartório Notarial da Matola, aos 26 de Maio de 2021
A Notária
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_________
PROVÍNCIA DE MAPUTO
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE EDUCAÇÃO
SOLICITACAO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA)

CONCURSO PÚBLICO Nº 2/DPE/RAQ/DCE/FASE/2021
A Direcção Provincial de Educação de Maputo, através do programa de construções acelerada de infra- estruturas escolares vai levar
a cabo obras de construção de escolas primárias e secundarias para o efeito a DPE-M pretende contratar empresas de consultoria
para a fiscalização de obras de campanha 2021, pelo que convida os consultores elegíveis nacionais a manifestar interesse em carta
selado dirigido ao endereço abaixo conforme a seguinte distribuição:
Lote

Modalidade

Lote 1

Concurso PúblicoNº01/DPE/
RAQ/DCE/
FASE/2021

Magude

Objecto
2 salas de aula,1 bloco administrativo e 1 bloco de Sanitarios e Sistema de
Abastecimento de Agua na Escola Primaria Completa Nsimbe no Distrito de
Magude
2 salas de aula,1 bloco administrativo e 1 bloco de Sanitarios e Sistema de
Abastecimento de Agua. na Escola Primaria Completa Chobela no Distrito de
Magude

Concurso Público 02/DPE/ Construcao de 5 salas de aula,1 bloco administrativo e 1 bloco de Sanitarios e
RAQ/DCE/FSE/2021
Sistema de Abastecimento de Agua na Escola Primaria Completa Ungubana no
Distrito de Magude.

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE AUGUSTO JORDÃO
MACICAME

Está conforme

Quinta-feira, 3 de Junho de 2021

Marrupa

5589

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
3ª CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL DE MAPUTO COM FUNÇÕES NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JOÃO ALBERTO FUMO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia vinte de Maio
de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas noventa e seis e seguintes, do livro de
notas para escrituras diversas número trinta e seis traço “B”, da Terceira Conservatória
do Registo Civil com Funções Notariais, perante mim AMÉLIA GONÇALVES MACHAVA,
licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior em exercício nesta
Conservatória, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de JOÃO
ALBERTO FUMO, de então cinquenta e oito anos de idade, natural de Maputo, no
estado que era de casado com Isaura Adelaide Fumo, com última residência habitual
no bairro de Magoanine “A”, filho de Alberto Zichoi Fumo e de Helena Tembe, sem ter
deixado testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade.
Que o falecido deixou como únicos e universais herdeiros dos bens, seus filhos: Daniel
João Fumo, José João Fumo, Jorge João Fumo, solteiros, maiores, e Madalena Jaime
Simbine, representante da sua falecida mãe Luísa João Fumo, menor de idade, todos
naturais de Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros
ou com eles possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.
Está conforme
Maputo, aos 31 de Maio de 2021
A Notária
(Ilegível)

Lote 2
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO 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

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO DE
JOSÉ SAIMONE CHARLE
Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de vinte e cinco
de Maio de dois mil e vinte e um,
exarada de folhas sessenta e quatro
verso a folhas sessenta e seis verso,
do livro de notas para escrituras
diversas número oitocentos e
setenta e oito, traço “D”, no Terceiro
Cartório Notarial, perante ALDINA
GUILHERMINA SAMUEL RUTUTO
MOMADE, licenciada em Direito,
Conservadora e Notária Superior, foi
lavrada uma Escritura de Habilitação
de Herdeiros por óbito de JOSÉ
SAIMONE CHARLE, no estado de
casado, com FATIMA MATONO
SAUZOU, sob regime de comunhão
de adquiridos, natural de Mutarara,
residente que foi nesta cidade,
sendo de Saimone Chaile e de Alice
Ajudante.
Que, ainda pela mesma escritura
pública foram declarados como
únicos e universais herdeiros de
todos os seus bens e direitos, seu
cônjuge acima identificado e seus
filhos: Mananisana José Saimone
Charle, casada com António Modesto
Saize, sob regime de bens adquiridos,
Domingos José Saimone Charle,
solteiro, naturais de Maputo, onde
residem.
Que não existem outras pessoas que
segundo a lei prefiram aos declarados
herdeiros ou com eles possam
concorrer à sua sucessão.
Está conforme
Maputo, aos 2 de Junho de 2021
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A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO 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

Manhiça Concurso Público Nº 04/DPE/ Construcao de 5 salas de aula,1 bloco administrativo, 1 bloco de Sanitarios e
RAQ/DCE/FASE/
Sistema de Abastecimento de Agua na Escola Primaria Completa Cutana no
2021
Distrito de Manhiça.
Concurso Público Nº 05/DPE/ Construcao de 5 salas de aula,1 bloco administrativo, 1 bloco de Sanitarios e
RAQ/DCE/FASE/
Sistema de Abastecimento de Agua na Escola Primaria Completa Murrumbana
2021
no Distrito da Manhiça.

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE HALIMA ALY
ABDULA MUSSAGY

Certifico, para efeitos de
publicação, que por escritura de
trinta e um de Maio de dois mil
e vinte e um, exarada de folhas
oitenta e três a folhas oitenta e
quatro, do livro de notas para
escrituras diversas número
oitocentos e sessenta e sete,
traço “D”, no Terceiro Cartório
Notarial,
perante
ANDRÉ
CARLOS NICOLAU, licenciado
em Direito, Conservador e
Notário Superior em exercício
no referido Cartório, foi lavrada
uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de HALIMA
ALY ABDULA MUSSAGY, no
estado de viúva, natural de
Maputo e residente que foi no
Bairro de Malanga, Maputo.
Que ainda pela mesma escritura
pública foram declarados como
únicos e universais herdeiros
de todos os seus bens e direitos,
suas filhas: Halina Arão
Tila, casada com Luís Maria
Geraldes Júnior, sob o regime
de bens supletivo e Estrela
Dometila Tila, solteira, todas
naturais de Maputo, onde
residem.
Que não existem outras pessoas
que segundo a lei prefiram os
declarados herdeiros ou com
eles possam concorrer à sua
sucessão.
Está conforme
Maputo, aos 2 de Junho de 2021
O Notário Técnico
(Ilegível)
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Concurso Público Nº03/DPE/ Construcao 5 salas de aula,1 bloco administrativo e Sistema de Abastecimento de
RAQ/DCE/FASE/
Agua na Escola Primaria Completa dzonguene no Distrito de Manhiça.
2021

Concurso Público Nº 06/DPE/ 5 salas de aula,1 bloco administrativo1 bloco de Sanitarios e Sistema de
RAQ/DCE/FASE/21
Abastecimento de Agua Agua na Escola Primária Completa Mahila no Distrito
da Manhiça.
Lote 3
Matola

Concurso público Nº 07/DPE/RAQ/
DCE/FASE/
2021

6 Salas de aula, 1 bloco de Sanitarios na Escola Primaria Completa Boquisso no Distrito da
Matola.

Concurso público Nº 08/DPE/RAQ/
DCE/FASE/
2021

5 salas de aula,1 bloco administrativo1 bloco de Sanitarios e Sistema de Abastecimento de Agua
Agua na Escola Primaria Completa Tritande no Distrito da Motola.

Concurso público Nº 09/DPE/RAQ/
DCE/FASE/
2021

10 Salas de aula,1 bloco administrativo,1 bloco multiuso,1 bloco de Sanitarios,tores + bomba
+ligacao +casota+ furo +deposito, a superficie, Escola Secundária Matola Gare no Distrito da
Matola.

Os consultores interessados deverão providenciar a brochura Resumo indicando a experiencia da empresa na área, o seu quadro
técnico disponível e o alvará que possui.
1.

Os requisitos de Qualificação são os seguintes:
a) Alvará mínimo de 2a Classe
b) Quadro técnico mínimo permanente de acordo com alvará
c) Experiencia geral em serviço de Fiscalização
d) A modalidade de contratação é baseada na qualidade e no preço dos serviços a executar

As manifestações de interesse deverão ser entregues selados no endereço abaixo até o dia 10/06/2021 pelas 10horas na Direcção
Provincial da Educação de Maputo/Repartição de Aquisição, AV. Nelson Mandela, Praça Do Munícipe, Talhão “C “, para mais
informação contacte o nº 868834140
A DPE, vem comunicar aos concorrentes a retificação do objecto do lote 3 publicado no dia 27/05/2021 por lapso na digitação
para o referenciado no mesmo lote.
2.

Regido pelo Regulamento de contratação de Empreitadas de Obras Publicas Fornecimento de Bens e prestação de Serviços
ao Estado, Aprovado pelo Decrecto 5/2016 de 8 de Marco.
Matola, Maio de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)
5583
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Chuva e granizo
invulgar destroem
em Maputo e Matola

A

LUNOS da Escola Primária Completa de
Nkobe, no município
da Matola, província
de Maputo, estão sem
aulas desde ontem devido à
destruição da cobertura das
salas na sequência do mau
tempo de terça-feira, caracterizado pela queda de chuva
e granizo, acompanhada de
ventos fortes.
A interrupção ocorre num
momento em que as crianças
estão nas últimas avaliações
do trimestre.
O vento arrancou ainda o tecto de várias casas em
Nkobe, Matola-Gare, Machava e Magoanine C, na cidade e
província de Maputo.
Viaturas estacionadas ou
em circulação nas rodovias
também sofreram com as pedras de granizo.
A chuva forte chegou a
embaraçar o trânsito em diversas artérias da cidade, em
plena hora de ponta, propiciando acidentes de viação,
sem registo, porém, de danos humanos ou materiais
graves.
Em contacto com o “Notícias”, o delegado do Instituto Nacional de Gestão e
Redução do Risco de Desastres de Maputo, Amir Abdula,
afirmou que os técnicos estão
no terreno a avaliar os danos
causados pela intempérie,
para posterior canalização de
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Inicia recolha
de lixo em Muhalaze
OS serviços de Salubridade iniciaram há dias a recolha de lixo
no bairro de Muhalaze, município da Matola, província de
Maputo.
Com efeito, um camião
tem escalado semanalmente os
mercados situados ao longo da
via que dá acesso ao bairro para
a recolha de resíduos sólidos.
Florência Manjate, vereadora de Salubridade e Meio Ambiente na autarquia da Matola,
disse que o serviço de recolha
de lixo ainda não é abrangente
e completo, mas há necessidade de intervenção para reduzir a
imundície na via pública.
Explicou que o município
ainda não dispõe de meios suficientes para fazer face ao problema, mas está a envidar esforços para, pelo menos, retirar

os resíduos sólidos das zonas de
maior concentração.
Os vendedores dos mercados abrangidos são orientados a
conservar o lixo em sacos, para
depositá-lo no camião.
Munícipes ouvidos pelo
“Notícias” afirmaram que o
sistema adoptado não é confortável porque o lixo fica uma
semana no saco e quando o camião chega já está a exalar cheiro nauseabundo.
Acrescentaram que este
serviço resulta que os moradores fizeram questão de não
pagar as taxas de exercício de
comércio, que variam de 250 a
1000 meticais por mês.
Lamentaram o facto de a
recolha não abranger todos os
residentes, apesar de a estes ser
cobrada a taxa do lixo na com-

pra da energia.
Chivale, utente de um dos
mercados de Muhalaze, referiu que a recolha só beneficia
os vendedores dos mercado e
não residentes, visto que não se
pode levar o lixo para a estrada,
porque não existem contentores para o depósito.
V. Matola lamentou o facto de a edilidade ter priorizado
as actividades económicas em
detrimento da população, que
clama por este serviço há muito
tempo.
A vereadora de Salubridade
e Meio Ambiente explicou que
estão a ser criadas condições
para a expansão dos serviços
porta-a-porta, mas neste momento é urgente intervir na via
pública, em defesa do meio ambiente e saúde humana.

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791
SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190
FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e
735
MALHANGALENE – Av. Vladimir Lenine,
2791, r/c
XITSUNGU – Av. de Moçambique, 4153,
r/c
MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425
DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere, 764

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

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

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

Escolinhas ainda nos
preparativos para reabrir

José Macamo ------------------- 21600044
Idem ------------------- 21600045
Geral de Mavalane ------------ 21675167

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

Alguns quintais acumularam granizo num espectáculo invulgar

ajuda aos afectados.
O Instituto Nacional de
Meteorologia (INAM) previra para, entre terça-feira e
ontem, chuvas moderadas a
fortes, entre 30 e 50 milímetros em 24 horas, acompanhadas de trovoadas na cidade e província de Maputo.
O meteorologista do
INAM Manuel Francisco afirmou que o fenómeno registado terça-feira foi causado
pela passagem de uma fren-

te fria na região. Entretanto,
disse que a queda de granizo,
evento atípico nesta altura do
ano, ocorreu devido ao arrefecimento brusco da atmosfera.
“A frente fria está a deslocar-se de Maputo para as
províncias de Gaza, Inhambane, Sofala e Zambézia, originando chuvas moderadas
a fortes, acompanhadas de
trovoadas e queda de granizo,
até sexta-feira”, alertou.

Referiu que a cidade e
província de Maputo poderão registar, até sexta-feira,
acentuada descida de temperatura, com as mínimas a oscilarem entre os 13 e 14 graus
Celsius.
“Por sua vez, as outras
províncias afectadas pelo fenómeno sofrerão queda de
temperaturas máximas, com
os termómetros a não ultrapassarem os 25 graus Celsius”, indicou.

PUBLICIDADE

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO

Concurso Limitado/88/SARH-ANE, IP/071/2021
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE, IP) convida pessoas singulares, micro,

pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores
de Bens e Prestadores de Serviços, a apresentarem propostas seladas para a prestação de serviços
de logística nos eventos da ANE como: Congressos, Conferências, Seminários, Encontros, Simpósios,
Convenções, Palestras e Workshops.

2. É obrigatória a apresentação do Certificado de Inscrição no Cadastro Único, documentos de qualificação
jurídica, económico-financeira, técnica, e da regularidade fiscal.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar gratuitamente ou adquirir o
Documento de Concurso, no endereço abaixo indicado, a partir do dia 4 de Junho de 2021. A aquisição
do Documento de Concurso é contra o depósito da importância, não reembolsável de 1.000,00MT, na
conta bancária nº 66153128, NIB: 000.100.000.006.615.312.857 (MZM), Millennium bim, titular:
Administração Nacional de Estradas.
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS- ANE, IP
Departamento de Aquisições - DEA
Av. de Moçambique, n.º 1225, Telefone: 21-476 163/7, Fax: 21-477 235
Maputo – Moçambique

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 30 de Junho de
2021 e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia, na
presença dos representantes das firmas que desejarem assistir ao acto, na Sala de Conferências.
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS - ANE, IP
GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
Av. de Moçambique, n.º 1225
Maputo – Moçambique

5. A ANE, IP conduzirá uma reunião de pré-concurso no dia 9/6/2021, pelas 14.00 horas, no endereço
acima.

6. O anúncio de posicionamento dos concorrentes terá lugar às 11.00 horas do dia 21 de Julho de 2021,
na Sala de Conferências, nas instalações da ANE, IP, Av. de Moçambique, nº 1225.

7. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias da data de entrega das propostas.
8. Não é requerida a apresentação da Garantia Provisória.
9. Não serão aceites propostas apresentadas sob qualquer formato electrónico.
10. O concurso é regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Entidade Contratante
Maputo, aos 3 de Junho de 2021
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A MAIORIA das escolinhas da
cidade e província de Maputo não abriu as portas a 1 de
Junho, data prevista para a
retoma oficial das actividades do ensino pré-escolar,
que coincidiu com a celebração do Dia Internacional da
Criança.
Alguns estabelecimentos continuam a organizar-se
para solicitar a inspecção do
sector do Género, Criança e
Acção Social para aprovar as
condições de saneamento e
receber autorização para a
retoma das actividades.
O Centro Infantil Young
Gemain, localizado na zona
Militar, por exemplo, só recebeu a visita dos inspecto-

res na manhã de terça-feira.
Uma vez aprovado, o centro
espera abrir ainda esta semana.
Acrescentou que as matrículas estão abertas. Entretanto, algumas crianças com
acompanhamento on-line
passarão automaticamente a
ser assistidas de forma presencial.
Helena Chaúque, do Jardim Infantil São Gabriel, na
Matola, afirmou que decorrem preparativos para reunir
as condições exigidas pelas
autoridades.
“Acreditamos que a escolinha será inspeccionada
ainda esta semana. Se estivermos dentro das normas,

abriremos as portas próxima
semana”, afirmou.
No entanto, alguns pais
estão com receio de mandar
as crianças aos centros infantis devido ao reajuste do
horário de funcionamento.
“Estou com dúvidas se
mando a minha filha à escolinha devido à redução do
período de funcionamento.
enfrentaProvavelmente,
rei dificuldades na hora do
encerramento, porque estarei a trabalhar e os irmãos
na escola”, contou Georgina
César.
Por sua vez, Flávia Simango prefere manter o seu filho
em casa pelo menos durante
este ano.

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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INTEGRAÇÃO NO MERCADO AFRICANO

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :02/06/2021

País aposta na logística e
infra-estruturas portuárias

A

VICE-MINISTRA da
Indústria e Comércio,
Ludovina Bernardo,
disse que Moçambique
pretende
continuar
a construir a sua geografia de
desenvolvimento económico
multilateral, integrando cada
vez mais a sua economia nos
serviços de logística e infra-estruturas portuárias, corredores
de desenvolvimento e turismo
de África.
Segundo ela, o país pretende, igualmente, ser referência
na industrialização assente em
infra-estruturas de apoio ao
rápido crescimento, no conteúdo local, na especialização e
modernização tecnológica e na
pesquisa aplicada, entre outras
áreas.
“O nosso objectivo é sermos uma referência competitiva no continente e no mundo;
na diversificação das exportações em cadeias de valor de
referência e também como
plataforma de dinamização de
investimentos”, disse.
Falando recentemente em
Maputo, Ludovina Bernardo
referiu-se à zona de livre comércio em África, realçando
que a oferta tarifária e a lista de
compromissos a liberalizar que
Moçambique vai apresentar
estarão em linha com as prioridades de desenvolvimento
nacional e medidas de Políticas
e Estratégias em vigor.
“A ratificação do acordo
não deve ser vista apenas como
uma decisão política, mas, so-
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61,17
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MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)
OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
2 de junho de 2021
1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Permutas de Liquidez entre Instituições de Crédito
Prazo
SEM GARANTIA
(dias)
Valor
Taxa
Overnight
200,00
13,25%
0,00
0,00
…
0,00
-

COM GARANTIA
Valor
Taxa
0,00
0,00
0,00
0,00
-

Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
Prazo
FPD
FPC
(a)
(dias)
Valor
Taxa
Valor
Overnight
4.588,16
10,25%
150,00

(a)

Taxa
16,25%

Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária
Colocações por prazo
91 dias
Valor colocado Tipo A
760,00
Taxa Média Ponderada
13,33%
Data última colocação

Valor colocado Tipo B
Taxa Média Ponderada

182 dias
339,00
13,45%

364 dias
5.060,00
13,39%

Total/Média
6.159,00
13,39%

2-jun-21

2-jun-21

2-jun-21

2-jun-21

0,00
-

1.597,00
13,45%

480,00
13,39%

2.077,00
13,44%

Data última colocação

n.a

24-mai-21

24-mai-21

24-mai-21

BT em Carteira
Taxas BT em Carteira

24.535,00
13,33%

35.192,00
13,14%

74.002,00
11,26%

133.729,00
12,13%

13,33%

13,43%

13,39%

13,40%

Venda de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Recompra
Descrição
07 dias
28 dias

63 dias

Total / Média

Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada

40.100,33
13,27%

1.548,12
13,38%

129,01
13,40%

40.100,33
13,27%

Data da última venda

31-mai-21

26-mai-21

26-mai-21

31-mai-21

Taxa últimas 6 colocações

(a) Taxas pré-fixadas do BM.

Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito
Prazo

As infra-estruturas portuárias são uma das apostas de Moçambique para a sua inserção no mercado africano

bretudo, uma decisão que vai
estar enformada de elementos
que, através das conclusões dos
estudos de avaliação de impacto em curso, e da Estratégia
Nacional de implementação,
permitirão que Moçambique
tire as melhores vantagens a
médio e longo prazos”, frisou.
Num encontro organizado
pelo Ministério da Indústria e

Comércio e a Associação das
Câmaras de Comércio Europeias (EUROCAM), a governante explicou que as contribuições que têm sido feitas
em torno da discussão da zona
de comércio livre acrescentam valor à dimensão da responsabilidade do Governo no
processo de preparação para a
decisão da ratificação do Acor-

do da Zona de Comércio Livre
Continental Africana.
De referir que o embaixador da União Europeia em Moçambique, António Sánchez-Benedito Gaspar, considerou,
recentemente, que a criação de
um mercado único no continente africano” é um processo irreversível, sendo por isso
necessário que Moçambique se

preocupe em criar mecanismos
para tira benefícios do projecto
da zona integrada de comércio
livre de barreiras”.
Gaspar disse que Moçambique está muito bem posicionado para aproveitar estas
oportunidades porque possui
recursos humanos, materiais e
uma posição geográfica favorável.

E-SISTAFE integrado
na gestão de receita autárquica

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
COM REVENDA

(dias)
Overnight

Valor
0,00

VENDA DEFINITIVA

Taxa
0,00

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

(b)

Valor
0,00

Taxa
0,00

NO MERCADO SECUNDÁRIO

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

FE, com o objectivo de assegurar a melhoria da capacidade
gerencial dos municípios até
2024, tanto na componente de
despesa, como na arrecadação
e contabilização da receita.
Segundo o presidente do
Conselho de Administração

(PCA) do Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças (CEDSIF),
Hermínio Sueia, uma das vantagens da plataforma desenhada para as autarquias é que a
mesma permite que os dados
sejam remetidos ao Banco de

Moçambique por um canal de
comunicação seguro.
“Ela usa um recurso e mecanismos próprios de encriptação de informação, o que
confere segurança, confidencialidade, tendo acesso a ela
entidades exclusivamente autorizadas”, disse.
A fonte, que falava recentemente na Maxixe, província
de Inhambane, afirmou que,
neste momento, está em implementação a fase dois da expansão do Sistema de Gestão
Autárquica (SGA), na componente do e-SISTAFE Autárquico.
“Nesta segunda fase abrange 13 novas autarquias locais
totalizando, até ao momento,
em todo o país, 16 municípios,
o que constitui um ganho importante na maximização das
oportunidades de melhoria
dos processos e procedimentos da gestão financeira, aliada
à evolução das tecnologias de
informação contribuindo, deste modo, para maior eficiência
na gestão da coisa pública”,
apontou.

Segundo Hermínio Sueia,
a visão da sua instituição é que
o e-SISTAFE Autárquico “seja
construído internamente para
facilitar o processo de assistência técnica, operacional e
de negócio às autarquias, bem
como a sua expansão a nível
do território nacional, uma vez
que o quadro legal que rege a
gestão financeira é a mesma”.
“Assim, a sua disponibilização, a partir de um Centro
de Dados gerido pelo CEDSIF, e
beneficiando de uma infra-estrutura de comunicação que
constituiu um investimento do
Estado, as autarquias, individualmente, poderão beneficiar
de um mesmo produto melhorando, dessa forma, a sua
gestão financeira, com custos
mínimos e maximizando-se a
economia de escala”, disse.
Acrescentou ainda que o
sistema permite e facilita a
responsabilização de todos os
intervenientes e “daqueles que
abusem dos privilégios que
lhes são concedidos na qualidade de operadores ou utilizadores da plataforma”.

Inflação na OCDE acelera 3,3 por cento
de 16,3%, foi o mais elevado
desde Setembro de 2008.
Em Março, o aumento dos
preços da energia, provocado
pela subida do preço do barril de petróleo, tinha sido de
7,4%.
Em contrapartida, em termos homólogos, o aumento dos preços dos alimentos
abrandou em Abril, ao cifrar-se em 1,6%, contra 2,7% em
Março.
Excluindo os preços da
energia e dos alimentos, que

são os mais voláteis, a inflação
subjacente aumentou significativamente para 2,4% em
Abril, contra 1,8% em Março.
A evolução no seio dos países da OCDE foi muito diferenciada, tendo a subida mais
significativa da inflação sido
registada nos Estados Unidos,
onde disparou para 4,2% em
Abril, contra 2,6% em Março.
O mesmo ocorreu no México, onde a taxa de inflação
subiu de 4,7% em Março para
6,1% em Abril.

A inflação no México foi a
segunda maior dos 38 membros da organização, apenas
atrás da Turquia (17,1%), um
país atingido principalmente
pela depreciação da sua moeda.
Na Europa, os aumentos
foram geralmente menos pronunciados, tendo na zona do
euro a inflação homóloga subido para 1,6% em Abril, mais
três décimas do que em Março.
No entanto, houve um forte aumento em Espanha, onde

a taxa de inflação homóloga
subiu de 1,3% em Março para
2,2% em Abril.
No outro extremo, no Japão, a evolução homóloga
dos preços em Abril foi negativa (-0,4%) e mais acentuada do que no mês anterior
(-0,2%).
A OCDE prevê que as pressões inflacionistas diminuam
até ao final do ano, uma vez
absorvidos os estrangulamentos de produção registados em
alguns sectores.

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda
Descrição
Overnight
2 - 7 dias
+ de 7 dias
Valor Títulos Comprados
1.989,66
0,00
0,00
Taxa Média Ponderada
21,00%
6-nov-17

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

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

-

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

124.845,25
8.883,75

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

n.a.

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

11-out-16

Total / Média

1.989,66
21,00%

n.a.

n.a.

6-nov-17

2 - 7 dias

+ de 7 dias

Total / Média

0,00
-

0,00
-

0,00
-

n.a.

n.a.

n.a.

31 - 63 dias

+ de 63 dias

Total / Média

2.953,34
14,89%

192,99
17,00%

14.236,78
13,97%

11-out-16

11-out-16

11-out-16

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

(b) Bilhetes do Tesouro.

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-06-2021 A 30-06-2021)
Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
Prémio de Custo
6%
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

5%

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

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

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

18,90%

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

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

A INFLAÇÃO homóloga no
conjunto da OCDE subiu para
3,3% em Abril, mais sete décimas face a Março, devido à
escalada dos preços da energia, que traduz a confirmação
e aceleração de uma tendência
que começou no início deste
ano.
Num comunicado ontem
divulgado, a Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)
afirmou que o aumento anual
dos preços da energia em Abril,

61,41

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 02.06.2021

Taxa Méd. Pond.

O GOVERNO pretende melhorar a gestão da receita autárquica, através da expansão do
sistema e-SISTAFE, para todos
os municípios do país.
Para o efeito, está em curso
a introdução de novos módulos
e funcionalidades no e-SISTA-

61,19

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

Maputo, 02 de Junho de 2021.
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 042/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 02 Junho
de 2021
PAÍSES

MOEDAS

CÂMBIOS(MT)
COMPRA
VENDA

Estados Unidos(a)

Dolar

60,80

62,01

61,41

4,44
5,72
4,44
1,50
2,70

4,53
5,83
4,53
1,53
2,75

4,49
5,78
4,49
1,52
2,73

554,09
77,62
26,27
160,85

565,11
79,17
26,80
164,05

559,60
78,40
26,54
162,45

11,78
50,41
9,53
9,52
9,97
86,12
7,31
7,34
67,54
74,11

12,01
51,42
9,72
9,71
10,16
87,84
7,45
7,49
68,88
75,59

11,90
50,92
9,63
9,62
10,07
86,98
7,38
7,42
68,21
74,85

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

MÉDIA

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

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

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

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.904,16000
Venda.............. 1.904,93000

3,2500000
0,1748800

%
%

Maputo, 03.06.2021
(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.

https://t.me/Novojornal

Quinta-feira, 3 de Junho de 2021

RECONSTRUÇÃO PÓS-“IDAI”

Fundos do Banco Mundial

frustram expectativas
HORÁCIO JOÃO

A

S taxas de juro no
acesso ao financiamento do Banco Mundial para a reconstrução pós-ciclones Idai
e Kenneth estão a agudizar o
ambiente de frustração no seio
da classe empresarial baseada
na cidade da Beira.
Na globalidade já estão disponíveis na banca comercial 20
milhões de dólares norte-americanos, dos quais 15 milhões
para crédito para Pequenas e
Médias Empresas (PME) e os
restantes cinco se destinam a
doações das micro-empresas.
O pomo da discórdia surge
pelo facto da instituição que
aderiu a implementação da iniciativa, o Absa Bank Moçambique, ter fixado taxas de juro em
16,4 por cento, alegando haver
acordo com o Banco Mundial e
Fundo de Apoio à Reabilitação
da Economia (FARE), em representação do Governo.
Basicamente, o desconforto surge em consequência das
anteriores negociações desencadeadas naquela urbe entre
agentes económicos afectados pelo temporal e a direcção
máxima do Banco Mundial
concluir que as taxas de juro a
ser aplicadas no acesso àquele
fundo não deveriam ultrapassar os 10 por cento.
O sentimento foi manifestado esta semana na Beira
durante encontro promovido
pelo Absa para o esclarecimento das inquietações dos agentes

Ainda são visíveis os estragos do “Idai”

económicos.
O membro da comissão
executiva do Absa, Pedro Carvalho, distanciou-se do então
diálogo entre empresários da
Beira e o Banco Mundial sobre
o assunto, afirmando que “eu
não fiz parte daquela conversa, mas fomos ditos para usar
este critério”.
Contudo, mostrou-se solidário com a preocupação dos
empresários da Beira, tendo-

-se comprometido em entrar
em contacto com o Banco
Mundial e ao FARE, aconselhando que “olhem para esta
possibilidade para se reerguerem rapidamente”.
Carvalho disse que a linha
de financiamento não é doação nem fundos perdidos.
Tem origem no Banco Mundial, que canalizou ao Governo de Moçambique, que escolheu o FARE e o Absa para

gerir os fundos.
“Ninguém está a dar a
ninguém. Os fundos não ficam connosco (Absa), pagámos uma taxa de juro e vamos
cobrar juro. Para já, o Absa é o
único banco para esta linha
de financiamento e talvez venham aderir outros”, sustentou.
Consubstanciou ainda que
a sua banca comercial está a
usar 25 por cento desta linha
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de financiamento, sensibilizando que todos devem trabalhar para o crescimento da
vida das comunidades e do
país, em geral.
Por outro lado, referiu que
a reclamação dos empresários
da Beira não é a solução ideal
do problema, sobretudo por
esta linha de financiamento
representar mais uma ferramenta, acreditando que muitos beneficiam de outros créditos bancários.
“Não vamos resolver todos os problemas das PME
mas este financiamento representa um trabalho extenso
durante um ano, sendo que as
condições básicas do acesso
passam por concorrer”.
Para o efeito, o Absa diz
ter responsabilidade com o
Governo e o Banco Mundial,
garantindo como níveis das
empresas ou dos sócios, equipamentos e taxa de 16,4 por
cento, num valor mínimo de
crédito de um milhão de meticais.
Cada concorrente deve
ter conta naquela instituição
bancária, cujo prazo de pagamento está fixado entre um e
cinco anos, devendo terminar
até Dezembro de 2026, com
pagamento de taxa de juro
mensal.
Contempla ainda dois por
cento de taxa de juros de mora
cuja prioridade vai para as
empresas com capital privado
e tenham até 100 trabalhadores, incluindo contas de gestão dos últimos três anos.

Beneficiários
revoltados
NUMA reunião, os empresários da Beira afirmaram
ter sido traídos pelo Banco
Mundial, principalmente por
não terem sido observados
os compromissos assumidos
anteriormente entre ambas as
partes.
O presidente do pelouro
fiscal aduaneiro e comércio
internacional na Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA),
Félix Machado, lamentou a
ausência naquele encontro
do Banco Mundial e do FARE,
desqualificando que tal financiamento não é do “Idai”.
“Sofremos e isto não está
relacionado com o “Idai”.
Sentimo-nos enganados porque tivemos vários encontros
na Beira com o BIRD sobre o
assunto mas nada fazia prever
o que agora está a acontecer”,
confessou.
Prosseguiu dizendo que os

empresários daquela cidade
já sabiam no ano passado do
financiamento de 15 milhões
de dólares e cinco milhões de
doações.
Para isso, disse ter havido trabalho detalhado numa
altura em que acredita que
todos os agentes económicos
daquela cidade têm dívidas
no banco e pensavam que esta
oportunidade de financiamento fosse mais um alívio.
Machado acentuou que
foram muitos anos à espera
desse dinheiro, tendo inclusivamente sido elaborada lista de todos os elegíveis e com
pagamento de juro, “mas não
esperávamos taxas acima de
10 por cento”. A empresária
no ramo de restauração Angelina do Rosário Guida, mais
conhecida por Jita, ressalvou
que a Beira não está ao mesmo
nível de destruição comparativamente às províncias de

Manica, Sofala, Tete, Zambézia, Nampula, Cabo Delgado e
uma parte de Inhambane que
foram devastadas pelo temporal, pedindo por isso tratamento especial.
Por conseguinte, Aldo
Okas, empresário, referiu ser
impossível cumprir com um
dos requisitos de acesso àquele financiamento sobre a facturação dos últimos três anos.
Ricardo Cunhaque, presidente do Conselho Empresarial de Sofala, disse que a
classe reage negativamente
porque não era essa a expectativa das taxas de juro, constituindo uma surpresa.
Apontou que desde 2019
se registam avultados prejuízos que, sucessivamente, se
agravaram em 2020 e 2021,
com a ocorrência dos ciclones tropicais Chalane e Eloise,
sendo que “ninguém nos ajudou”.

Renegociar o financiamento
A CONFEDERAÇÃO das Associações Económicas de Moçambique (CTA), pela voz
do seu vice-presidente, Prakash Prehlad,
entende haver necessidade de renegociar o acesso ao financiamento do Banco
Mundial para o processo de reconstrução
pós-ciclones.
“Obviamente estamos frustrados pela
percepção que os empresários tinham,
desde que o “Idai” se abateu ao sector
empresarial, na Beira. Foi criada expectativa de uma almofada para reerguer
infra-estruturas danificadas. Hoje, temos linha de crédito que o Absa aparece
com um pacote de 16,4 por cento que não
é muito diferente da taxa normal do comércio”.
Portanto, precisou que reerguer é di-

ferente do financiamento que se dá na
transacção do dia-a-dia. “Reerguer envolve infra-estruturas e imóveis, num
determinado tempo, mas tudo foi feito
pelo Banco Mundial através do modelo existente na Europa. Agora queremos
uma distribuição de forma equitativa.
Deste modo, entende que as empresas
ficam inibidas de concorrer no mercado
de forma célere, numa área de actividade
que deve manter a economia e postos de
trabalho.
“Vamos usar os canais que temos no
âmbito do diálogo público-privado para
fazer chegar ao Governo, o nosso desapontamento, na perspectiva de sermos
acolhidos, porque a cidade da Beira foi
severamente fustigada”.

PUBLICIDADE

Empresa de construção contrata:
Eng. Civil C/+ de 5 anos, experiência
em direcção de obras; local de
trabalho: Sofala/Zambézia.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO PROVINCIAL
DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇOS PROVINCIAIS DE
JUSTIÇA
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS
E NOTARIADO DA MANHIÇA
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE JORGÃO
GUSTAVO BOANE
Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de dezanove de
Maio do ano dois mil e vinte e um,
exarada de folhas trinta e quatro
verso a folhas trinta e seis do livro
notas “F traço treze” da Conservatória
dos Registos e Notariado da Manhiça
a cargo de CELSA AMÂNCIO JOÃO
CHAIBO, Conservadora e Notária
Superior, foi celebrada uma Escritura
de Habilitação de Herdeiros por
óbito de JORGÃO GUSTAVO BOANE,
no estado de solteiro, cuja última
residência foi na Vila de Xinavane,
Distrito de Manhiça, falecido às
zero horas do dia vinte e nove de
Dezembro de dois mil e vinte, no
Hospital Central de Maputo, vítima
de choque hipovolémico, sem ter
deixado testamento ou qualquer
outra disposição da sua última
vontade.
Que deixou herdeiros sujeitos a
inventário obrigatório.
Que deixou como seus únicos e
universais herdeiros legitimários
sua mulher Mequelina Manuel
Massingue, solteira, maior, natural
de Xinavane onde reside, seus filhos:
Costina Jordão Boane, solteira,
menor, natural de Xinavane, onde
reside, Jorge Gustavo Boane,
solteiro, menor, natural de Xinavane,
onde reside, Nordina Gustavo
Boane, solteira, menor, natural de
xinavane, onde reside e Eclézio
Jordão Boane, solteiro, menor,
natural de Xinavane, onde reside.
Mais certifico que não deixou bens
sujeitos a inventário obrigatório.
Que na operada escritura que das
relações que tiveram com o falecido
até à data da sua morte, não existem
outras pessoas que, segundo a
lei prefiram ou com eles possam
concorrer à sua sucessão.
Está conforme
Conservatória dos Registos e
Notariado da Manhiça, aos dois dias
do mês de Junho do ano de dois mil
e vinte e um
A Conservadora
(Ilegível)
6102

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO
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
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE CASIMIRO
ALFREDO STANDY
Certifico,
para
efeitos
de
publicação, que por escritura de
dezoito de Maio de dois mil e vinte
e um, exarada de folhas setenta e
três a folhas setenta e quatro verso,
do livro de notas para escrituras
diversas
número
oitocentos
e setenta e sete, traço “D”, do
Terceiro Cartório Notarial, perante
André Carlos Nicolau, licenciado
em Direito, Conservador e Notário
Superior em exercício no referido
Cartório, foi lavrada uma Escritura
de Habilitação de Herdeiros por
óbito de CASIMIRO ALFREDO
STANDY, no estado de solteiro,
natural de Cuamba, residente que
foi no Bairro de Malhazine, sendo
filho de Alfredo Standy e de Helena
Goariate.
Que ainda pela mesma escritura
pública foram declarados como
únicos e universais herdeiros
de todos os seus bens e direitos,
seus filhos: Alex Casimiro
John Phiri Standy Machado,
solteiro, natural de Cuamba onde
reside; Ahbythgoriat Ahdjrá
da Ermelinda Standy Machado
Rafael, casada com João Belo
Benigno Rafael, sob o regime de
comunhão geral de bens; Odivida
Micas Sajana Standy Machado;
Caely Elissis Standy Machado;
Lestamira Ashlley da Leonilde
Standy, menores de idade, naturais
de Maputo, onde residem e Sawaya
Wanga Standy, menor de idade,
natural de Cuamba, onde reside.
Que não existem outras pessoas
que segundo a lei prefiram os
declarados herdeiros ou com eles
possam concorrer à sua sucessão.
Está Conforme
Maputo, aos 18 de Maio de 2021
A Notária
(Ilegível)
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O FUNAE – Fundo de Energia convida as empresas elegíveis a participar dos concursos alistados na tabela que se segue.
O concurso será conduzido com base nos procedimentos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº. 05/2016 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.

Nº de
concurso

Modalidade

39A002551/
CP/092/
2021

Concurso
Público

039A002552/
CP/096/
2021

Concurso
Público

Objecto
Contratação de Empresa para Fornecimento
de Bombas e Tubagens para Postos de
Abastecimento de Combustíveis nas Zonas
Rurais
Contratação de empresa para concepção,
desenho de projecto executivo e construção
de central fotovoltaica contentorizada
para instalação no Posto Administrativo
de Chintholo, no Distrito de Cahora Bassa,
Província de Tete
Fornecimento de Equipamento de Proteção
Individual

Preço do
Documento
de Concurso

Data e
Hora
Limite de
entrega

1.000,00 Mt

23.06.2021
09:50 horas

1.000,00 Mt

24.06.2021
10:00 horas

Data e Hora
da Abertura
das
Propostas
23.06.2021
10:00 horas

Data e Hora
do Anúncio de
Posicionamento
08.07.2021
10:00 horas

24.06.2021
10:10 horas

30.06.2021
11:00 horas

Local de
Entrega,
Abertura e
Posicionamento

Valor da
Garantia
Provisória
20.000,00 Mt

FUNAE Sede

FUNAE Sede

25.000,00 Mt

39A002551/
24.06.2021
29.06.2021
24.06.2021
CP/091/
Concurso
1.000,00 Mt
10:10 horas
10:00 horas
FUNAE Sede
50.000,00 Mt
10:00 horas
2021
Público
39A002551/
Concurso
15.06.2021
17.06.2021
FUNAE Zambézia
Fornecimento de produtos alimentares e de
15.06.2021
CL/068/
Limitado
500,00 Mt
10:10 horas
09:00 horas
limpeza a Delegação da Zambézia
10:00 horas
2021
Isento
****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 05/2016, de 08 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado
Nº Concurso
Modalidade
Objecto
Empresa adjudicada
Valor (MT)
C o n c u r s o Contratação para concepção, desenho de projecto executivo e construção de centrais fotovoltaicas
039A002552/
Público
contentorizadas para instalação em Chipera e Chintholo (província de Tete) e Mapulanguene (província Matemo, Lda
48.462.536,15
CP/031/2021
de Maputo) Lote 1: Mapulanguene
C o n c u r s o Contratação para concepção, desenho de projecto executivo e construção de centrais fotovoltaicas Consórcio Moza Solar
039A002552/
Público
contentorizadas para instalação em Chipera e Chintholo (província de Tete) e Mapulanguene (província EPC
50.162.912,73
CP/031/2021
de Maputo) Lote 3: Chipera
Concurso
Riportico Engenharia
039A002552/
Contratação de serviços de consultoria para a fiscalização das obras de reabilitação ma Mini hídrica de
Público
Moçambique, Lda
3.925.928,00
CP/121/2020
Rotanda, Distrito de Sussudenga, província de Manica
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.
FUNAE – Fábrica de Paineis Solares de Moçambique: Beluluane 9490, Tel. +258 82 333 2290, Distrito de Boane, Província de Maputo
Delegação do FUNAE na Província do Niassa: Rua da Matama; Tel: +258 27 12 21 91; Cidade de Lichinga

Sistema de Gestão de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13
Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280
Sistema de Gestão Ambiental com Certificado Nº PT10/03200
1560
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Paquidermes ameaçam
segurança alimentar em Sábiè

Mulher na frente de produção

Jovens e mulheres
defendem legislação
clara sobre a terra

J

OVENS e mulheres da
província de Nampula defendem uma legislação
clara sobre o acesso à terra
no país, particularmente
quando se destina à habitação e
desenvolvimento de projectos
socioeconómicos.
A visão foi partilhada na
terça-feira, num encontro de
auscultação no âmbito da revisão da Política Nacional de
Terras e da Lei de Terras organizado pelo Centro para Democracia e Desenvolvimento
(CDD), em cumprimento de
um memorando assinado com
o Ministério da Terra e Ambiente.
Os intervenientes no
encontro queixaram-se de
constrangimentos imensuráveis de natureza burocrática,
apontando-os como principais culpados as autoridades
a diversos níveis, lideranças
comunitárias e supostos proprietários nativos.
Os participantes também
apresentaram queixas contra as autoridades munici-

pais e alegados proprietários
de terras que exigem valores
monetários para cedência de
espaços.
Alguns jovens manifestaram preocupação porque, segundo afirmam, mesmo espaços reduzidos para construção
de habitação são vendidos a
preços exorbitantes e a situação piora quando a terra é para
a implantação de projectos
socioeconómicos.
As mulheres apontaram
conflitos que surgem em casos
de viuvez. Muitas mulheres
acabam por ser expulsas ilegalmente pelos familiares dos
maridos, num processo em
que os filhos, herdeiros legítimos, acabam por ser as principais vítimas.
Adriano Nuvunga, director
do CDD, destaca a auscultação
como oportunidade para os
jovens discutirem o seu futuro através da aprovação de leis
que reflictam os seus anseios.
“Impõe-se a revisão desta lei justamente porque o
contexto em que foi feita em

1997 mudou. Basta olhar para
o número de habitantes, a
população de Moçambique
cresceu de forma exponencial, causando uma pressão
enorme sobre a terra, que é o
mais importante recurso que
os moçambicanos têm”, anotou.
Nuvunga deixou claro que
a sua organização advoga que
a terra continue como propriedade do Estado.
“Continue a ser propriedade dos moçambicanos, colectivamente. O nosso ponto
de advocacia é que a terra permaneça como propriedade do
Estado”, esclareceu.
O activista social fez notar um terceiro ponto para a
entrada do CDD nesta auscultação, com a participação
da juventude, que considera
estratégica.
“Os jovens são os agentes
da transformação e da mudança de hoje, são os líderes
da nossa sociedade e comunidades. São os jovens que
devem estar na linha da frente

desta revisão da Lei de Terras
e a nós, como CDD, cabe-nos
facilitar o processo”, disse.
O director do Serviço Provincial do Ambiente, Luís
Sande, disse que o espaço
de discussão também deveria servir para a exposição
de contribuições com vista a
melhorar o instrumento que
norteará, no futuro, toda a
legislação sobre a Política de
Terras.
“O nosso sector está para
ouvir, sistematizar e endereçar esta informação a quem de
direito”, salientou.
O secretário de Estado
de Nampula, Mety Gondola,
lembrou que o quadro geral
das alterações deve respeitar os pressupostos colocados
como ponto de partida da discussão e reconheceu as barreiras que os jovens enfrentam
no acesso à terra.
Disse que urge questionar
“que alterações propomos
para flexibilizar e facilitar o
processo para o país que todos
queremos”.

ELEFANTES e hipopótamos estão a devastar culturas em campo, ameaçando
a segurança alimentar em
Sábiè, distrito da Moamba,
província de Maputo.
De acordo com a administração local, nos últimos meses, este ponto
do país tem sido visitado
com frequência pelos paquidermes, que procuram
alimentar-se da produção
das comunidades.
Helena Chivite, chefe
do posto de Sábiè, disse que
uma manada de seis elefantes provenientes da Reserva de Tongaat, na África
do Sul, foi vista no povoado
de Mucacaze, tendo devastado, durante três dias,
culturas como milho, feijão-nhemba e hortaliças
em 20 campos agrícolas.
Em Sábiè-sede, uma
manada de hipopótamos
do rio Incomáti devastou
extensas áreas de produção, numa zona cuja população depende exclu-

Parte dos animais que destroem culturas em Sábiè

sivamente da produção
agrícola para a sobrevivência.
Chivite explicou que,
para além da devastação de
culturas pelos paquidermes, a região também sofre

ataques de predadores.
No mês passado, um
leão supostamente vindo
do Kruger Park, na vizinha África do Sul, devorou
quatro cabritos na povoação do Rengue.

“Isto é demonstração
clara de que os recursos alimentares da população de
Sábiè são disputados pelos
paquidermes e feras nos
campos e nas residências”,
lamentou.

ANÚNCIO
CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR (A)
O Governo de Moçambique e o Projecto de Restauração (PRG) da Gorongosa, através de
uma parceria público-privada estão a proteger a natureza, criando uma economia verde,
a partir das florestas tropicais da Serra da Gorongosa aos mangais da Costa de Sofala no
Oceano Índico. A ANAC confiou ao PRG a gestão, protecção e desenvolvimento da Reserva
Nacional de Marromeu.
Neste âmbito, o PRG pretende contratar:
• Um Consultor (a) para avaliar a conveniência de extensão terrestre da Reserva de
Marromeu;
• Um Consultor (a) para avaliar a conveniência de extensão marítima da Reserva de
Marromeu.
As propostas técnicas, financeiras e respectivos documentos de suporte deverão ser
enviados até ao dia 9 de Junho para o endereço electrónico recruitment@gorongosa.net
NB: os interessados deverão solicitar os Termos de Referência detalhados através do email:
levi@gorongosa.net
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Delegação de Manica
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural de Manica e Sofala
(PADR)

FIPAG MAXIXE
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSO

O FIPAG – Área Operacional de Maxixe convida empresas interessadas e elegíveis a apresentarem propostas fechadas para a
Contratação de:
Nº dos
Concursos

Objecto

Modalidade

Data e Horafinal da
entrega

13/UGEA/CPD/
AOM/B/2021

Fornecimento de reagentes
químicos

Concurso
de Pequena
Dimensão

15/6/2021
às 8.00 horas

15/6/2021
às 8.40 horas

120 Dias

N/A

14/UGEA/CL/
AOM/B/2021

Fornecimento de material
de requalificação da rede de
abastecimento de água

Concurso
Limitado

15/6/2021
às 8.00 horas

15/6/2021
às 9.20 horas

120 Dias

N/A

15/UGEA/CL/
AOM/S/2021

Prestação de serviços de
reparação e manutenção de
meio circulantes

Concurso
Limitado

15/6/2021
às 8.00 horas

15/6/2021
às 9.50 horas

120 Dias

N/A

1.

Validade

Nos termos do nº2 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 o resultado do concurso abaixo
discriminado:

FIPAG MAXIXE
Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)
Av Karl Markx, Telf: 2930082/28

Entidade
Adjudicada

Valor (MT)

Reabilitação e ampliação
dos escritórios da
35G001541/
Concurso Público
Delegação Provincial de
CP/001/2021
Manica do FDA

AFRICA
CONSTRUÇÕES

7.683.760,54

Modalidade do
Concurso

O Delegado Provincial

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.
Maxixe, aos 2 de Junho de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)

Objecto do Concurso

Nº Concurso

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos dos Concursos ou adquirílos, entre às 8.00 e 15.00 horas pelo valor não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais) para Concurso de
Pequena Dimensão e 1500,00MT (mil e quinhentos meticais), que deve ser depositado na conta 1659641010001
BCI – FIPAG MAXIXE.
Endereço:

2.

Data e Hora de
abertura

Garantia
Bancária
(MT)

Zeferino Luís Zunguene
Rua da Zâmbia, nº 554, Cidade de Chimoio

217
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Falta de insumos
inquieta produtores

Baleado mortalmente
à porta do banco

U

M trabalhador de um estabelecimento
comercial, de 39 anos de idade, foi baleado mortalmente segunda-feira, no
centro da cidade de Nampula, por um
grupo de criminosos, onde se apoderou
depois de quantidades não especificadas de dinheiro.
O crime aconteceu a escassos metros de uma
agência bancária, onde o finado ia depositar di-

nheiro que estava em duas caixas. Depois do acto
bárbaro, os meliantes apoderaram-se do dinheiro
e puseram-se em fuga numa viatura não identificada.
Testemunhas do crime disseram que tudo foi
muito rápido, e o trabalhador foi atingido por um
tiro no abdómen por dois jovens que saíram de
uma viatura em andamento.
A directora clínica do Hospital Central de
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CIDADE DE NAMPULA

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

Nampula (HCN), Deissa Duarte, confirmou que
por volta das 12 horas deu entrada naquela unidade sanitária um corpo sem vida de um indivíduo apresentando uma ferida perfurante no abdómen. Entretanto, alguns agentes da Polícia da
República de Moçambique que acorreram ao local
do crime, não se pronunciaram, por alegadamente ainda estarem a fazer perícia das circunstâncias
em que ocorreu o baleamento.

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

ASTRA prepara segunda fase
de licenciamento de automobilistas
A ASSOCIAÇÃO dos Transportadores Rodoviários de Nampula
(ASTRA) está a preparar a segunda fase da campanha de licenciamento de automobilistas dos
transportes semicolectivos de
passageiros, cujo arranque está
previsto para o presente mês.
A campanha será feita em
parceria com o Instituto Nacional dos Transportes Terrestres
(INATTER), Polícia Municipal e
o Comando Provincial da Polícia
da República de Moçambique,
através do seu departamento da
Polícia de Trânsito (PT).
Com este licenciamento,
pretende-se que os automobilistas tenham documentos que lhes
permitam exercer a sua actividade de forma legal.
A primeira fase desta campanha foi realizada ano passado,
conforme anunciou o presidente
da ASTRA, Luís Vasconcelos, e
abrangeu mais de 400 “chapeiros” que antes exerciam a sua
actividade de forma ilegal.
Neste momento, técnicos do

INATTER estão a realizar um trabalho de sensibilização dos automobilistas sobre a importância
desta campanha.
Para Luís Vasconcelos, o outro objectivo da campanha é re-

duzir a proliferação de transportadores de passageiros que têm
estado a operar de forma ilegal,
facto que periga os respectivos
passageiros.
“Esta fase abrangerá tam-

bém os transportadores que não
renovaram as suas licenças. Por
isso, o trabalho é levado a cabo
por uma equipa multissectorial,
que envolve não só a Direcção
Provincial dos Transportes, INA-

FARMÁCIAS DE SERVIÇO

POLICIA

TTER, ASTRA e PRM. Estarão
também empresas seguradoras e de inspecção de viaturas, para que em curto tempo
o transportador possa obter a
sua licença”, garantiu Vasconcelos.
Explicou que a segunda
fase de licenciamento deverá
abranger igualmente automobilistas dos transportes de passageiros que operam em todas
as rotas existentes na província de Nampula.
A ASTRA promete fazer
uma fiscalização rigorosa, ao
mesmo tempo que irá promover actividades de sensibilização ao nível dos distritos, por
forma a facilitar o processo de
licenciamento.
O presidente da ASTRA
apelou aos automobilistas a
aderirem à campanha para
evitarem penalização quando
eventualmente forem encontrados a realizar a actividade
de transporte de passageiros
sem licença.

OS produtores de hortícolas
da zona de Nicuta queixam-se
de estar a somar prejuízos por
falta de fertilizantes e adubos.
Nicuta é uma região que faz
parte do distrito de Nampula,
que abrange a área territorial do
conselho municipal local.
A reclamação foi apresentada ao governador da província,
Manuel Rodrigues, durante a
visita que efectuou recentemente àquela área de produção.
Estes produtores estão
agregados a um agricultor
emergente comercial, de nome
Vasco Matico, e que numa área
de três hectares produz milho,
gergelim e feijão. Na interacção
com Manuel Rodrigues, alguns
produtores queixaram-se de
não disporem de materiais de
trabalho como botas, enxadas
e catana que poderiam ajudar a
desbravar mais áreas de produção. A região é atravessada por
um dos importantes caudais de
água para o cultivo de hortícolas que poderia abastecer toda

a cidade, a preços competitivos
em relação a outros pontos da
província.
Outra inquietação dos produtores de hortícolas na cintura
verde do distrito de Nampula,
onde igualmente se enquadra
o Centro de Refugiados de Marratane, tem a ver com a actuação de alguns agentes da Polícia
Municipal que, quando encontra vendedores destes produtos
no centro da cidade, confisca-os, alegando que estão a vender em locais inadequados.
“A atitude das autoridades
municipais desmotiva o nosso
trabalho e reduz a nada o nosso
esforço de trabalho, para além
de nos deixar com prejuízos”,
queixaram-se.
Reagindo às inquietações,
o governador de Nampula prometeu interceder junto da autarquia para sanar esta preocupação, bem como trabalhar para
que estes tenham mais insumos
e desenvolvam a sua actividade
sem constrangimentos.

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)

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

República de Moçambique
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

2.ª Secção Comercial

ANÚNCIO

Direcção Regional Sul

Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade
de Maputo correm éditos de 20 (vinte) dias, contados da
segunda e última publicação deste anúncio, citando os
credores desconhecidos dos executados: ELEVOLUTION
ENGENHARIA, SA, com sede na Av. Khenneth Kaunda, nº
833, R/C, nesta cidade, ELEVOLUTION GROUP, SGPS, SA,
com sede na Quinta Grande, n.ºs 53 e 53ª, 4.ºB, Edifício
Prima, Alfragide-Amadora, Portugal e ELEVOLUTION
ENGENHARIA, SA, com sede na Estrada do Seminário nº 4,
Edifício Elevo, Alfragide 2610-171, Amadora-Portugal, para
no prazo de 10 (dez) dias, posteriores àquele dos éditos,
reclamarem, querendo, o pagamento dos seus créditos
pelo produto dos bens móveis, constituídos por viaturas,
instalação móvel de Britagem Metso NW200HPC, Instalação
móvel de Britagem Metso NW200HPC+Acessórios
Complementares, Ador de maxilas C116, Elementos Central
Britagem, Freuhauf YBHS-F2PP-7/20, CAT 120 120H-ES,
Cisterna Jotex JM85-8, Cistema Betume Intrame FT44/6 e
Dynapac CC122, penhorados, sobre que tenham garantia real,
nos Autos de Execução Ordinária nº 183/2019-I, movidos
pelo exequente: AFRICAN BANKING CORPORATION
MOÇAMBIQUE, SA.
Maputo, aos 20 de Maio de 2021
O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane
Verifiquei
O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal

Unidade Gestora Executora das Aquisições
ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com a alínea d), número 3 do artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos abaixo foram adjudicados de
acordo com o seguinte:
Objecto
Aquisição
de
Sulfato
de
Alumínio, para o Sistema de
Abastecimento de Água Maxixe
Fornecimento de Hipoclorito de
Cálcio,
nos
Sistemas
de
Abastecimento de Água de XaiXai, Inhambane e Maxixe
Fornecimento
de
Produtos
Químicos, nos Sistemas de
Abastecimento de Água de XaiXai,
Chókwè,
Chibuto,
Inhambane e Maxixe

Fornecimento de Extintores de
Incêndio

Empresa

Modalidade

Ama Equipamentos

Ajuste Directo

Valor de
Adjudicação com
IVA (Mts)
4.995.900,00

Tecnmoz Water Solution, Lda

Ajuste Directo

452.079,23

Lote I: Tecnmoz Water Solutions

1.753.557,98

Lote II: Ama Equipamentos

3.004.062,75

Lote III: Collins Sistemas de Água,
Lda
Lote IV: Collins Sistemas de Água,
Lda
Lote V: Ama Equipamentos

1.827.208,78
Concurso
público

1.842.315,57
6.886.473,75

Ex Fogos, Lda

24.219,00
Concurso por
Cotações

Xai-Xai, aos 31 de Maio de 2021
Director Regional Sul
5278
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PUBLICIDADE

Deputados apreciam
desempenho dos órgãos

A província de Inhambane produziu mais de 15 mil toneladas de castanha de caju

D

EPUTADOS da Comissão de Agricultura,
Economia e Ambiente
da Assembleia da República (AR) avaliaram positivamente a execução do Plano Económico e
Social (PES) dos órgãos de
governação descentralizada
na província de Inhambane.
A avaliação foi feita semana passada pelo presidente da quinta Comissão e
chefe da delegação do grupo
à província de Inhambane,
Momade Juízo, no final das
jornadas parlamentares que
decorreram no quadro da
fiscalização das acções desenvolvidas pelo Conselho
Executivo Provincial e de
Representação do Estado.
Momade Juízo disse que,
na sua maioria, os indicado-

res económicos e sociais da
província estão a conhecer
tendência agradável, apesar
das adversidades causadas
pela pandemia da Covid-19,
sendo o sector da cultura e
turismo o mais afectado.
A fonte observou que
os dois órgãos têm estado a
desenvolver esforços para
minimizar os impactos nefastos, com objectivo de garantir melhoria contínua da
vida da população.
Na visita à província de
Inhambane, os parlamentares da quinta Comissão
escalaram os distritos de
Jangamo,
Morrumbene,
Massinga, Inharrime e Maxixe para avaliar o grau de
execução dos planos de desenvolvimento e o Programa Quinquenal do Governo

aprovado pela Assembleia
da República.
Na ocasião, os dois órgãos de governação descentralizados foram recomendados a continuar a
envidar esforços para manter os níveis de desenvolvimento e de execução dos
plano económico e social.
O balanço apresentado
pelo Conselho dos Serviços
de Representação do Estado
indica, por exemplo, que o
grau de execução do PES e
produção global têm desempenho de 95.4 por cento e crescimento de 35 por
cento se comparado com
igual período de 2019, ao
alcançar 24.995.49 milhões
de meticais.
Nas finanças públicas,
a receita global registou

um desempenho de 76.2
por cento, cobrando-se
1.303.89 milhões de meticais contra a meta fixada de
1.711.35 milhões de meticais, representando um decréscimo de 11.2 por cento
em relação a 2019.
A despesa global conheceu uma realização de 98,7
por cento, nomeadamente
8.55 mil milhões de meticais de um limite de 8.66
mil milhões, o que representa um crescimento de
17.9 por cento se comparado com igual período de
2019, do montante executado de 7.95 mil milhões de
meticais correspondente à
despesa corrente e 600.66
milhões de meticais de investimentos.
No que toca ao crescimento económico, produtividade e geração de
emprego, foram obtidas
durante o período em análise 15.246 toneladas de
castanha de caju, das 17.662
toneladas planificadas, resultando numa execução
de 86.3 por cento e um decréscimo de 5.1 por cento
se comparado com o igual
período de 2020, tendo resultado em 522.33 milhões
de meticais.
A produção da pesca semi-industrial e aquacultura
durante o mesmo período
foi de 13.1 toneladas. Na indústria, o período de licenciamento das actividades
económicas
manteve-se
em quatro dias e os procedimentos para o licenciamento empresarial simplificado em três.

Anúncio N° 07/2021
Análise sobre Disponibilidade de Medicamentos Prescritos em Consultas
Médicas nas Unidades Sanitárias
O CESC - Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil pretende contratar um(a)
consultor(a) para analisar os factores que impedem a disponibilização dos medicamentos nas
unidades sanitárias que é uma das condições determinantes e que garantem processo curativo de
todo aquele cidadão que procura atendimento em cuidados de saúde primários.
O propósito é influenciar o Sector Saúde para a disponibilização atempada de medicamento de
qualidade e em quantidades suficientes nas Unidades Sanitárias, de forma a garantir um atendimento
médico curativo de qualidade ao cidadão.
Perfil do Consultor
o Nível Universitário avançado em Saúde Pública, Políticas Públicas, Ciências Sociais ou
áreas afins;
o Fortes habilidades em pesquisa, especialmente em produção de análises de
informações de múltiplas fontes;
o Experiência comprovada de pesquisa e publicações nas áreas de Saúde e Governação;
o Conhecimento sólido do SNS e seu funcionamento;
o Fluente em Português.
DOCUMENTOS DO CONCURSO
1. Proposta Técnica e Financeira em envelopes fechados e separados. (A proposta financeira
deve ser apresentada em Meticais);
2. Documentos de legibilidade da Empresa ou Consultor (Alvará, Certidão de registo comercial
não superior a 3 meses, Certidão de quitação das finanças e INSS, BR de Empresa, NUIT da
Empresa e CV dos consultores;
3. Três cartas de referência de ter prestado serviços similares;
4. Declaração de inexistência de conflito de interesse;
Os interessados poderão solicitar os Termos de Referência completos através do email:
info@cescmoz.org e submeter os documentos do concurso até ao dia 11 de Junho de 2021 para
o endereço do CESC, em Maputo, sita na Av. Julius Nyerere, n.º 258.
5571

MOÇAMBIQUE E ANGOLA

Igreja Anglicana
passa a ser autónoma
A ANGLICANA de Moçambique e a de Angola estão num
processo acelerado de se tornar autónomas da sua sede
regional da África Austral,
baseada na vizinha África do
Sul, à qual se subordinam
neste momento.
Segundo o Bispo Carlos
Matsinhe, em entrevista ao
“Notícias”, os dois países estão a criar províncias autónomas da língua portuguesa e,
a par desse processo, decorre
também a criação de novas
dioceses.
Moçambique conta neste
momento com três bispos que
dirigem as dioceses dos Libombos, que parte de Maputo
até ao rio Zambeze; do Niassa,
que engloba as províncias da
Zambézia, Niassa e uma parte
de Tete; e a diocese de Nampula, que junta as províncias
de Nampula e Cabo Delgado.
Dom Carlos Matsinhe,
número um da comunidade
anglicana em Moçambique,
fez saber que até próximo ano
a igreja passará a contar com

15 anos a criar
as melhores ligações

Bispo Carlos Matsinhe

oito bispos, resultado da criação de mais dioceses, a começar por Maciene, em Gaza,
que vai abarcar toda a província, sucedendo-se o mesmo
com as províncias de Inhambane e Maputo, que terão seus
próprios bispos.
Também vai nascer a Diocese do Rio Púnguè, que juntará as províncias de Sofala

e Manica; a de Tete, que vai
envolver a província da Zambézia; e finalmente de Niassa
e Nampula, que já têm bispos.
“A província de Maputo
terá um bispo que vai manter o nome de Diocese dos
Libombos”, afirmou Carlos
Matsinhe.
Explicou ainda que, para
a execução do plano, já fo-

ram nomeados vigários gerais
para as zonas recém-criadas,
com todos os poderes de um
bispo a nível administrativo,
mas não podem ordenar nem
crismar. “São estes vigários
que estão a organizar as novas
dioceses a serem inauguradas
até próximo ano, incluindo a
eleição dos respectivos bispos”, salientou.
De acordo com o bispo,
com esta nova estrutura da
igreja, o seu trabalho episcopal vai circunscrever-se apenas à província de Maputo,
que também terá um vigário
geral, um padre com plenos
poderes para exercer todas as
funções de natureza governativa e administrativa.
“Gostaria de deixar claro
que esta reestruturação não
tem nada a ver com a minha
nomeação a presidente da
Comissão Nacional de Eleições (CNE), é um trabalho que
já vinha decorrendo”, disse o
bispo, que revelou que na sua
qualidade de líder da igreja vai
à reforma em 2024.

“Não pedi para ser presidente da CNE”
DOM Carlos Matsinhe disse estar
consciente dos desafios que tem
pela frente como líder da CNE, órgão que gere processos eleitorais,
mas deixou claro que liderar esta
instituição é o mesmo que exercer
a cidadania.
“O que tenho a dizer é que reconheço que é um grande desafio.
Da mesma forma que para exercer

a minha liderança na igreja estou
a responder a um chamamento de
Deus, também não fiz campanha
para ser eleito membro e presidente da CNE”, disse o bispo, para
quem foram solicitadas e consultadas as instâncias superiores da sua
igreja, que anuíram.
Segundo Carlos Matsinhe, para a
Igreja Anglicana é importante a sua

contribuição nesse processo democrático e é um reconhecimento do
papel da igreja em Moçambique,
que sempre apoiou o desenvolvimento político-democrático do
país.
“Se tivéssemos negado esta responsabilidade, seria um distanciamento a esse historial da igreja em
Moçambique”, acrescentou.

O nosso Cliente é uma prestigiada organização, especializada no fornecimento de produtos siderúrgicos
para os sectores de energia. Como consequência do seu crescimento, pretende recrutar:

ASSISTENTE DE VENDAS (m/f)
Maputo - 1 Vaga
FUNÇÃO
Será responsável por gerar novos negócios por serviços de outbound, acompanhar leads e referências e garantir que as
metas de vendas sejam cumpridas; fazer apresentações para fontes de negócios; tratamento autônomo de consultas,
solicitação de cotações de potenciais fornecedores; acompanhamento das consultas dos Projectos; prestar serviços e
atendimento ao cliente dentro da área de responsabilidade; fazer o encaminhamento e dar seguimento com outros
processos logísticos.
PERFIL
• Ensino Médio Completo ou Nível Técnico Médio concluido;
• 3 anos de experiência numa função similar, é preferencial;
• Possuir conhecimento técnico de tubagem e seus acessórios;
• Estar familiarizado com o ISO9001-2015, será uma vantagem distinta;
• Capacidade de ler e compreender desenhos CAD e desenhos isométricos, pode ser uma vantagem distinta;
• Conhecimento de informática, capaz de trabalhar com: Outlook, Excel, Word, Microsoft Teams, etc;
• Fluente em Inglês e Português;
• Boas habilidades de comunicação, organização e relacionamento interpessoal;
• Confiável, capaz de trabalhar sem supervisão ou cooperativamente dentro da equipe, em toda a organização e com
clientes externos;
• Deve demonstrar uma abordagem flexível aos requisitos operacionais a fim de atender aos objectivos de negócios;
• Disponibilidade para viajar pelo país;
• Deve possuir Carta de Condução, válida.
OFERECEMOS
A possibilidade de trabalhar numa Empresa que oferece condições salariais compatíveis com o grau de experiência e nível
de responsabilidade da função, bem como, oportunidades de desenvolvimento pessoal.

Os interessados deverão fazer a sua candidatura em https://contact.workable.com/, até ao dia 10 de
Junho de 2021. Só serão consideradas válidas as candidaturas que forem efectuadas no link atrás
identificado, e desde que estejam também preenchidos todos os campos do formulário de registo e
anexado o respectivo Curriculum Vitae.
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Presidente do CC assume
independência na actuação

Anúncio N° 06/2021
Consultoria para Criação da Campanha sobre Falta de Água e Saneamento
nas Escolas e Unidades Sanitárias (US)
O CESC - Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil pretende contratar
um(a) consultor(a), empresa/organização de consultoria para realizar uma campanha
sobre a falta de água e saneamento nas Unidades Sanitárias e Escolas.
A ideia é influenciar investimentos na provisão de água e saneamento nas Unidades
Sanitárias e Escolas para garantir melhor provisão de serviço e, mobilizar os governantes
e a sociedade em geral sobre a importância da água na qualidade de vida e de atendimento
da mulher, rapariga e criança nas Unidades Sanitárias e Escolas.
•
•
•
•

A

PRESIDENTE do Conselho Constitucional,
Lúcia da Luz Ribeiro,
afirmou recentemente que os juízes-conselheiros desta instituição são
independentes na sua actuação
e têm o direito de lavrar voto de
vencido.
Esta declaração foi feita
na 9.ª conferência dos chefes
das Instituições da Associação
dos Tribunais Constitucionais
Francófonos (ACCF), realizada
virtualmente, em que abordou
o tema “A relação entre a deliberação adoptada no acórdão
do Conselho Constitucional e o
voto de vencido: a experiência
moçambicana”.
Na sua intervenção, Lúcia
da Luz Ribeiro indicou várias
disposições da Constituição
da República e da Lei Orgânica do Conselho Constitucional
como fundamento legal da sua
afirmação. Também mencio-

nou alguns acórdãos e deliberações em que foram lavrados
votos de vencido, exemplificando a prática desde a existência do órgão.
Declarou que as decisões do
“Constitucional” são tomadas
por consenso ou, na falta deste, pela pluralidade de votos
dos juízes-conselheiros presentes, dispondo cada um de
um único voto e o presidente
de um voto de qualidade.
“Naturalmente, o consenso nem sempre é possível,
especialmente tratando-se
de questões sociais, económicas, culturais e mesmo políticas”, disse.
Para Ribeiro, pode-se entender a opinião dissidente
como uma opinião divergente de um juiz do colectivo,
relativamente à opinião da
maioria, quanto aos fundamentos e/ou quanto à decisão. E voto de vencido aquele

que não segue a posição da
maioria.
Acrescentou que o voto de
vencido é importante porque
ao conhecê-lo compreendem-se facilmente os fundamentos do vencedor da causa. “Também constitui uma
manifestação da independência do juiz e um elemento
de vitalização do processo judicial”, afirmou a magistrada.
De pouco menos de 300
de decisões tomadas desde a
entrada em funcionamento
do Conselho Constitucional,
em dezassete foram lavrados
votos de vencido, nomeadamente, em 13 processos eleitorais, três de fiscalização da
constitucionalidade e da legalidade e um contencioso relativo
ao mandato de deputado.
Confirmou que quanto aos
votos de vencido em matéria
eleitoral, de um modo geral,
têm como origem as irregula-

ridades processuais nas diversas fases do processo, designadamente no recenseamento,
na votação e nos apuramentos
parcial e geral.
Nestes casos, o juiz procura,
através do voto dissidente, evidenciar diferentes fundamentos
dos aduzidos no raciocínio da
maioria, pois, nas várias etapas,
podem ocorrer irregularidades.
Contou que o voto de vencido consta do acórdão, imediatamente após a assinatura dos
juízes-conselheiros presentes
e é objecto de publicação na
página web do Conselho Constitucional e no Boletim da República.
Em particular, Lúcia Ribeiro precisou que, por ocasião
da proclamação dos resultados
eleitorais, ainda que no acórdão
de validação tenha sido lavrado
voto de vencido, apenas a deliberação do Conselho Constitucional é proclamada

CIDADE DE LICHINGA

Parcelas e obras
abandonadas revertem
a favor da edilidade
O MUNICÍPIO da cidade de Lichinga avisa que poderá reaver
as parcelas de terra atribuídas a
indivíduos ou entidades colectivas e que não estejam a merecer o devido aproveitamento.
A advertência foi feita recentemente pelo autarca de
Lichinga, Luís Jumo, em entrevista à nossa reportagem no
final de visitas efectuadas aos
bairros da cidade-capital do
Niassa para interacção com os
munícipes, visando, essencialmente, auscultar as suas inquietações.
Luís Jumo disse que obras
de habitação ou para outro fim
há muitos anos paradas também serão revertidas a favor da
edilidade.
“Constatamos que a cidade
de Lichinga tem parcelas abandonadas, o que dá descontinuidade na evolução e beleza
da urbe. Por outro lado, temos
obras (abandonadas) que se
transformaram em refúgio de
malfeitores”, disse o autarca de
Lichinga.
Por se tratar de matéria
complexa, exigindo, por isso,
muita ponderação, o Conselho
Municipal solicitou assessoria
legal à procuradoria da cidade,
que já se encontra a trabalhar
no assunto.
A cidade de Lichinga regista
nos últimos tempos expansão
acelerada devido à melhoria da

Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Lichinga numa visita ao mercado “abandonado” de Massengele

sua situação económica, em
particular, e da província, em
geral. Os pedidos de terra para
implantação de projectos de
habitação, comércio, serviços,
entre outros, aumentaram significativamente.
O testemunho desse facto
são as novas áreas residenciais
que estão a surgir e que forçam
a edilidade a melhorar os serviços de água potável, electricidade e melhoramento de vias
de acesso.
Relativamente às vias de
acesso, o autarca de Lichinga

disse que está previsto, para
próxima semana, o arranque
da reabilitação da estrada que
liga os bairros de Utumuili e de
Sambula, no posto administrativo urbano de Massengere,
uma importante via para o escoamento da produção agrícola das famílias residentes nesta
zona do município.
Já foi contratado o empreiteiro que vai trabalhar na via,
que se encontra num estado
precário. Não foram especificados os custos financeiros dos
trabalhos.

O bairro de Massengele
conta com um mercado construído há cerca de uma década,
que, entretanto, nunca funcionou, mesmo depois que a edilidade, em resposta à demanda
de potenciais utentes, instalou
água e energia eléctrica.
Luís Jumo frisou que a entrada em funcionamento do
mercado constitui prioridade,
porquanto, além da organização dos vendedores, vai melhorar as condições para a cobrança de taxas que ajudarão
nas receitas do município.

1.
2.

3.
4.

Perfil do Consultor/empresa/organização de consultoria
Experiência comprovada em criação de realização de campanhas para mudança de
comportamento;
Domínio do sector de água e saneamento constitui uma vantagem;
Conhecimento sobre o impacto da falta de água e saneamento nas áreas de Saúde
Educação;
Fluente em Português.

DOCUMENTOS DO CONCURSO
Proposta Técnica e Financeira em envelopes fechados e separados. (A proposta financeira
deve ser apresentada em Meticais);
Documentos de elegibilidade da Empresa ou Consultor (Alvará, Certidão de registo
comercial não superior a 3 meses, Certidão de quitação das finanças e INSS, BR de
Empresa, NUIT da Empresa e CV dos consultores;
Três cartas de referência de ter prestado serviços similares;
Declaração de inexistência de conflito de interesse;

Os interessados poderão solicitar os Termos de Referência completos através do email
info@cescmoz.org e submeter os documentos do concurso até ao dia 11 de Junho de
2021 para o endereço do CESC em Maputo, sita na Av. Julius Nyerere, n.º258.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS

CONVITE

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

Concurso Público Nº 58A001241/CP/11/OE – KITSUS/021
Fornecimento de KITS US (Unidade Sanitária) para o SNS

A Empresa Vale Moçambique S.A., encontra-se a promover o processo de Avaliação de Impacto
Ambiental para o Projecto de Desenvolvimento da Cava 2 da Secção 2B, Mina Carvão Moatize,
Província de Tete, Moçambique, que se encontra em Fase de Estudo de Impacto Ambiental (EIA).

1. MISAU, através da Central de Medicamentos e Artigos Médicos convida a todos os concorrentes elegíveis
a apresentarem propostas seladas para o fornecimento de KITS US (Unidade Sanitária) para o Serviço
Nacional de Saúde (SNS).
2. São elegíveis para participar do presente concurso fornecedores com capacidade técnica, financeira
e experiência no fornecimento de KITS de Medicamentos Essenciais.
3. Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais e examinar os Documentos do
Concurso a partir do dia 2 de Junho de 2021, das 7.30 às 15.30 (hora local), no seguinte endereço:
Central de Medicamentos e Artigos Médicos
Av. Agostinho Neto/Salvador Allende - HCM, 1º Andar
Tel.: +258 21-304697 - Fax.: +258 21-304696
Maputo-Moçambique
4. O Caderno de Encargos em língua Portuguesa, pode ser adquirido pelos concorrentes interessados, no
endereço indicado no número 2, pelo valor não reembolsável de 2000,00MT (Dois mil Meticais). O
pagamento será feito exclusivamente por depósito ou por transferência bancária para as seguintes contas:
CMAM MISAU POOLING F
Banco: Millennium Bim
Conta nº: MZM 54620507 ou Conta nº USD 54620410
Swift Code: BIMOMZMXXXX
Balcão: 25 de Setembro nº 1800
Maputo-Moçambique
5. As propostas de fornecimento deverão ser entregues à CMAM até as 10h (hora local), do dia 21 de Julho de
2021 e serão abertas na presença dos representantes dos concorrentes que queiram participar da sessão
de abertura, no endereço indicado no número 3, às 10.15h, do dia 21 de Julho de 2021. As propostas que
chegarem após o dia e hora marcadas serão rejeitadas.
6. Todas as propostas devem ser acompanhadas por uma Garantia Bancária no valor de 50,000.00 USD
(Cinquenta Mil Dólares Americanos) válida pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da
data final da entrega das propostas.
7. Finda a avaliação das propostas, a comunicação do posicionamento dos concorrentes será efectuada às
14.00 horas do dia 16 de Agosto de 2021 na sala de reuniões da CMAM.
8. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Pública, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de
08 de Março.
9. As empresas interessadas poderão, igualmente, consultar o website do MISAU através do endereço
electrónico: www.misau.gov.mz.

No âmbito do Processo de Participação Pública previsto na Fase de EIA, a Consultec, Consultores
Associados, Lda, em representação da Vale vem, por este meio, convidar todos os interessados a se
inscreverem e participarem na Reunião de Consulta Pública.
A reunião será realizada com o objectivo de recolher as principais preocupações e sugestões da
comunidade, sociedade civil e instituições governamentais sobre o Projecto e o relatório de EIA.
A reunião será realizada na seguinte data e localização:
Reunião Pública | Província de Tete | Cidade de Moatize
Data
16 de Junho de 2021
Hora
09.00 – 12.00
Local:
Sala de Reuniões do Hotel Moatize
Contingência Inscrição Prévia Obrigatória

A versão preliminar do Relatório de EIA estará disponível para consulta até 1 de Julho de 2021 nos
locais a seguir mencionados:
• Direcção Nacional do Ambiente (DINAB - MTA) em Maputo;
• Serviço Provincial de Ambiente de Tete;
• Escritório da Consultec em Tete; Estrada Nacional Nº 7, Bairro Chingodzi. Edifício Mário Santos.
Escritório nº 1;
• Website da Consultec, em www.consultec.co.mz.
No combate à propagação da Covid-19 será implementado um conjunto de medidas adicionais para
se estabelecer o envolvimento de todas as partes interessadas no processo de consulta pública em
segurança e de acordo com as restrições e orientações em vigor.
Existirá a necessidade de todos os interessados em participar na reunião procederem a uma
INSCRIÇÃO PRÉVIA de modo a permitir a sua organização de acordo com as regras e procedimentos
definidos pelas autoridades.
Para se inscrever solicitamos que envie para os contactos abaixo indicados a seguinte informação:
nome, apelido, função, instituição, Cidade/ Província/ Distrito /Município/ Posto Administrativo/
Localidade, endereço de e-mail e contacto telefónico.
Para esclarecimentos, por favor, contacte a Consultec, por intermédio de Nuno Barreiros, através do
telefones 25220598 (escritório Tete) ou Décio Camplé 21491555 (escritório Maputo), fax 21491578
ou por e-mail, pelo seguinte endereço dcample@consultec.co.mz.
Agradecemos desde já a sua participação!
6071

5493

5142

Quinta-feira, 3 de Junho de 2021

https://t.me/Novojornal

PUBLICIDADE

11

ANÚNCIO DE VAGA
Empresa do Grupo “A” pretende recrutar para o seu
Quadro de Pessoal, candidatos para o preenchimento de:
Uma (1) Vaga de Técnico Médio de Informática
para Maputo
Requisitos Necessários:
• Nacionalidade moçambicana;
• Idade não superior a 35 anos;
• Nível Médio Técnico-Profissional em Informática;
• Conhecimento do Sistema Informático PHC
(constitui vantagem);
• Ter domínio das Línguas Portuguesa e Inglesa;
• Ter sigilo profissional;

• Ter residência sob sua responsabilidade.
Sumário das Tarefas:
• Prestar apoio técnico aos utilizadores do equipamento informático na Empresa;
• Efectuar a manutenção preventiva e correctiva
do equipamento informático instalado no seu
local de trabalho;
• Efectuar a instalação e gestão de sistemas operativos, servidores web, aplicações informáticas e outros sistemas relacionados;
• Realizar o controlo de segurança da informação na rede (anti-vírus, fireWall, tunnel e acesso aos servidores, às bases de dados e à Intranet);
• Assegurar a conservação da informação através da realização de procedimentos de backup

e outros relacionados;
• Realizar outras tarefas que lhe forem incumbidas inerentes a função.
Documentos a apresentar:
• Carta de Motivação;
• Curriculum Vitae actualizado;
• Cópia autenticada do Certificado do Nível Médio Técnico-Profissional em Informática;
• Cópia autenticada do B.I.
NB: As candidaturas deverão ser submetidas na Caixa Postal 5379 do Jornal “Notícias” no período de
1 a 7 de Junho de 2021.
Serão contactados os candidatos pré-seleccionados.
5379

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
9ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
FAZ SABER QUE, nesta Secção e Cartório correm termos processuais uns Autos
de Acção Executiva Para Pagamento de Quantia Certa na Forma Ordinária,
em que que é exequente o Wan Peng, Limitada, com sede no bairro Fomento,
Parcela nº 728 B, Talhão nº 1/14, Foral da Matola, província de Maputo, bem como
os seus mandatários Judiciais, Drs. Alcides Malavone Alberto Novela, Américo
Carlos Marindze, Julião Raul Massingue e Francisco José Tavares Tembe, com
domicílio profissional na cidade de Maputo, na Rua casa nº 46, bairro da Coop,
R/C, cidade de Maputo e, executado Alex José Banze, residente na Rua General
Fondo, nº 53, cidade da Matola, contacto pelo nº 82-8524508, para o pagamento
da quantia de 1.395.660,00MT (um milhão, trezentos noventa e cinco mil,
seiscentos sessenta meticais), foi designado o dia vinte e oito do mês de Junho
de dois mil vinte e um, pelas doze horas, para a abertura de propostas em carta
fechada, que poderão ser apresentadas no Cartório deste Tribunal até trinta
minutos antes da hora marcada, para a adjudicação do imóvel abaixo indicado ao
preço oferecido pelo exequente.
Verba única
Um imóvel sito na Estrada Nacional nº 4, bairro de Mussumbuluco, casa nº 2,
no preço de 1.395.660,00MT (um milhão, trezentos noventa e cinco mil,
seiscentos sessenta meticais).
Para constar se lavrou o presente anúncio e outros dois de igual teor que serão
afixados nos locais indicados na lei, sendo um à porta do Tribunal, outro no
Conselho Municipal da Cidade da Matola e o último, na sede dos executados, nos
termos do artigo 890, nº 2 e 3 conjugado com o artigo 248, ambos do C.P.Civil.
Matola, aos trinta e um dias do mês de Maio do ano dois mil vinte e um
A Escrivã de Direito
Atália Manjate
O Juiz de Direito
Dr. Salomão Paulo Manhiça

6096

amanhã,
seremos mais fortes.
O BancABC passa a estar integrado no Grupo Access.
Esta aquisição dá-nos ainda mais solidez e robustez, estendendo
a presença do Access Bank Mozambique a nível nacional com
presença em 6 províncias, 11 balcões e mais de 600 agentes
bancários.
Qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento entre em
contacto com o seu Gestor de Conta, ou através do número 92264
ou 800 724 724 ou via e-mail: mz-callcenter@bancabc.co.mz ou
contactcenter.moz@accessbankplc.com

Assembleia Geral Ordinária

Convocatória
Nos termos da Lei e dos Estatutos da Empresa, são convocados todos os sócios da MHMCompanhia Moçambicana de Higiene e Manutenção, Limitada, com o NUEL 14338 para
participarem da Assembleia Geral, a realizar-se no dia 21 de Junho de 2021, na sede da
MHM, Lda, sita na Av. Amílcar Cabral, nº 1019, pelas 14:30 horas, com a seguinte ordem de
trabalhos:

/ MAIS FORTES
/ MAIS INOVADORES
/ MAIS PRESENTES
/ MAIS GLOBAIS
http://mozambique.accessbankplc.com
https://www.bancabc.co.mz

1. Relatório de contas de 2020
2. Compra e venda de viaturas e equipamentos;
3. Outros assuntos de interesse.
Se à hora indicada não houver quórum, a Assembleia funcionará meia hora no mesmo local,
com qualquer número de sócios e a mesma ordem de trabalho.

O Presidente da Mesa / Administrador

______________________________________
mais que um banco

Maputo, 02 de Junho de 2021
6072

6537
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DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO (DLA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Universidade Eduardo Mondlane convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para fornecimento de bens, de acordo com os seguintes concursos:
Nº do Concurso
52A002341/
CP/012/2021

Modalidade Validade das Prazo e hora
de Concurso Propostas
de entrega

Objecto do Concurso
Fornecimento de equipamento de Transmissão Live à
Universidade Eduardo Mondlane
Fornecimento de viatura ligeira de cabina dupla 4X4 à
Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade
Eduardo Mondlane
Fornecimento de equipamentos, reagentes e consumíveis
de Laboratório à Faculdade de Medicina da Universidade
Eduardo Mondlane

52A002341/
CP/013/2021
52A002341/
CP/014/2021

Concurso
Público

120 Dias

Concurso
Público

120 Dias

Concurso
Público

120 Dias

Data
23/06/2021
Hora: 10:00 h
Data
23/06/2021
Hora: 11:30 h
Data
24/06/2021
Hora: 10:00 h

Data e hora
de Abertura
Data
23/06/2021
Hora: 10:15 h
Data
23/06/2021
Hora: 11:45 h
Data
24/06/2021
Hora: 10:15 h

Data e hora
do anúncio do
posicionamento
Data
02/07/2021
Hora: 10:00 h
Data
02/07/2021
Hora: 11:00 h
Data
05/07/2021
Hora: 10:00 h

Preço do
Caderno de
Encargo
1500,00 MT
2000,00MT
2000,00 MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-los, mediante solicitação por escrito na UGEA Central a funcionar no edifício da Reitoria, sita no Campus Principal da Universidade Eduardo Mondlane, Av. Julius Nyerere 3453, entre às 8.00horas e 15.30 horas, pela importância não
reembolsável de acordo com a tabela acima, que deve ser depositado na conta 170475561 – UEM DLA do Millennium BIM.
3. 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 nº 5/2016 de 08 de Março.
Maputo, 1 de Junho de 2021
A Directora
(Ilegível)

6058

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE MAPUTO

República de Moçambique
Conselho Executivo Provincial do Niassa
Direcção Provincial de Educação
REPARTIÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE AQUISIÇÕES

3ª SECÇÃO

ANÚNCIO DE CONCURSOS LIMITADOS

ANÚNCIO

1. A Direcção Provincial de Educação do Niassa convida empresas Nacionais e Estrangeiras, interessadas que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem suas
melhores propostas em cartas fechadas dos concursos discriminados na tabela abaixo:

Maputo, aos 9 de Abril de 2021

Modalidade de
contratação
CONCURSO LIMITADO
FASE-50B105772/
CL/25/2021/B
Modalidade de
contratação
CONCURSO LIMITADO
FASE-50B105772/
CL/31/2021/S
Modalidade
de contratação
CONCURSO LIMITADO
FASE-50B105772/
CL/32/2021/S

LOTE
ÚNICO
I

LOTE
UNICO
I

Objecto de Concurso
Fornecimento material duradouro e não duradouro de escritório para uso na Direcção
Provincial de Educação do Niassa (DPEN)
Objecto de Concurso

Hora

60 Dias

13/6/2021

9.30 horas

16/6/2021

9.30 horas

Prazo de
validade das
Propostas

Data de
abertura de
propostas

Data de Anúncio
de
Posicionamento

Dia

Hora

Dia

Hora

13/6/2021

11.00 horas

16/6/2021

11.00 horas

60 Dias

Prazo de validade das Propostas
60 Dias
Prazo
de validade
das Propostas
60 Dias

Manutenção de viaturas da DPE

LOTE
Objecto de Concurso
ÚNICO
I

Amostra

Fornecimento material e equipamento informático da para RPCEE

Dia

NÃO

I

Objecto de Concurso

Hora

Amostra

CONCURSO LIMITADO
FASE-50B105772/
CL/28/2021/B

LOTE
ÚNICO

Fornecimentos combustíveis e lubrificantes
para uso na Direcção Provincial de Educação
do Niassa (DPEN)

Dia

NÃO

Modalidade de
contratação

I

Objecto de Concurso

Data de Anúncio de
Posicionamento

Prazo de
validade das
Propostas

Amostra

CONCURSO LIMITADO
FASE-50B105772/
CL/27/2021/B

LOTE
ÚNICO

Amostra

Serviço de consultoria em Fiscalização de
construção de um (1) Bloco de duas (2)
Não
salas de aula na Escola Primária Completa de
Mepelia, no Distrito de Marrupa

Data de abertura de propostas

Data de abertura de propostas

Data de Anúncio de Posicionamento

Dia

Hora

Dia

Hora

13/6/2021

14.00 horas

16/6/2021

14.00 horas

Data de abertura de propostas

Data de Anúncio de
Posicionamento

Dia

Hora

Dia

Hora

13/6/2021

14.30 horas

16/6/2021

15.00 horas

Dia

Hora

Dia

Hora

13/6/2021

9.30 horas

16/6/2021

19.00 horas

Prazo de
validade das
Propostas
60 Dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los na Repartição de Aquisições da Direcção Provincial
de Educação, sita Av. Julius Nyerere, pela importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais) para o caderno da Fiscalização e l500,00MT (mil quinhentos meticais), para os restantes . O valor de aquisição de cadernos de encargo deve ser depositado na conta bancária nº 226435249, BIM.
3. O prazo de validade das propostas será de 60 dias, a contar da data-final da sua entrega.
4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Lichinga, aos 31 de Maio de 2021

A Escriturária
Noémia Mussane
Verifiquei
A Juíza de Direito
Sílvia Comissário

Modalidade de
contratação

NÃO

Pela Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, na Acção Executiva para Pagamento de Quantia
Certa sob a Forma de Processo Ordinário, nº 56/19-R, movida pelo exequente, BIM-Banco Internacional de
Moçambique, SA., com sede na Rua dos
Desportistas, nº 873/879, contra o executado, Hilário Eduardo Paulo, com
última residência conhecida no Bairro
de Zimpeto, casa nº 13, Q-01, cidade de
Maputo, ora em parte incerta, é este executado citado para pagar a quantia de
207.601,39MT (duzentos e sete mil,
seiscentos e um meticais e trinta e nove
centavos), no prazo de dez dias, depois
de finda a dilação de trinta dias, contados da data da segunda e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”,
ou no mesmo prazo, nomear à penhora
bens suficientes para tal pagamento e do
mais que acrescer, ou deduzir a oposição
que tiver, querendo, nos termos do artigo
812º e seguintes do Código do Processo
Civil, sob pena de, não o fazendo, devolver-se esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus termos ulteriores,
conforme tudo melhor consta da petição
inicial, cujo duplicado se encontra á disposição nesta Secção, onde poderá ser solicitado em qualquer dia útil, dentro das
horas normais de expediente.

Amostra

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

A Directora Provincial
Alocre Saide Jaime
5525

(Especialista de Educação)
145
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ANÚNCIO DE CONCURSOS

República de Moçambique
Ministério do Género, Criança e Acção Social – IP
Instituto Nacional de Acção Social
Delegação de Nacala - Porto

O Instituto Nacional de Acção Social - Delegação da Cidade de Maputo convida empresas interessadas a
apresentarem propostas em carta fechada para os concursos abaixo indicados:

Anúncio de Concurso

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL
DELEGAÇÃO DA CIDADE DE MAPUTO

N.º do Concurso

Objecto do Concurso

Custo do
Caderno de
Encargos

Garantia
Provisória

Data/Hora
de Entrega das
Propostas

Data e Hora
de Abertura

00116223/CL/N°
01/2021

Fornecimento de material de
divulgação

500,00MT

14/6/2021 até
às 8.30 horas

14/6/2021
às 9.00 horas

00116223/CL/N°
02/2021

Fornecimento de material de
escritório

500,00MT

14/6/2021 até
às 8.30 horas

14/6/2021
às 9.30 horas

00116223/CL/N°
03/2021

Fornecimento de produtos
alimentares, de higiene e limpeza
para as Unidades Sociais

500,00MT

14/6/2021 até
às 8.30 horas

14/6/2021
às 10.15 horas

00116223/CL/N°
04/2021

Fornecimento de combustíveis e
lubrificantes

500,00MT

14/6/2021 até
às 8.30 horas

14/6/2021
às 10.30 horas

00116223/CL/N°
05/2021

Reparação e manutenção de
viaturas e motorizadas

500,00MT

11/6/2021 até
às 8.30 horas

14/6/2021
às 11.00 horas

0 0116223/CL/N°
06/2021

Fornecimento de produtos
alimentares PASD, KaNyaka

500,00MT

14/6/2021 até
às 8.30 horas

14/6/2021
às 11.30 horas

00116223/CL/N°
07/2021

Construção do muro de vedação
de um infantário

500,00MT

14/6/2021 até
às 8.30 horas

14/6/2021
às 12.00 horas

00116223/CL/N°
08/2021

Reabilitação dos Infantários
(Carpintaria)

500,00MT

14/6/2021 até
às 8.30 horas

14/6/2021
às 12.30 horas

00116223/CL/N°
09/2021

Fornecimento de utencílios
domésticos

500,00MT

14/6/2021 até
às 8.30 horas

14/6/2021
às 13.00 horas

50.000,00MT

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os Documentos do concurso ou
levantá-los nesta Delegação.
2. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado:
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1. Nos termos do Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, o Instituto Nacional de Acção
Social, Delegação de Nacala-Porto convida empresas interessadas a apresentarem
propostas fechadas para contratação e prestação de serviços, de acordo com a
seguinte tabela:
Nº do
Concurso

Modalidade
de Concurso

Objecto

Hora de
Entrega das
Propostas

DataFinal de
Entrega das
Propostas

Hora de
Abertura

Data de
Abertura

15

Aluguer de viaturas
para Nacala-Porto e Ilha
Moçambique

Concurso
Limitado

8.00 horas

14/6/2021

8.30 horas

14/6/2021

16

Fornecimento de
Concurso
combustíveis e lubrificantes Limitado

9.00 horas

14/6/2021

9.30 horas

14/6/2021

17

Fornecimento de material
de escritório

10.00 horas

14/6/2021

10.30 horas 14/6/2021

Concurso
Limitado

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os
documentos do concurso ou levantá-los na Rua 4 de Outubro, Cidade Alta, ao preço
de 1.000,00MT não reembolsáveis.
3. As propostas deverão ser entregues no endereço, nas horas e em datas acima
mencionadas e serão abertas em sessão pública, na presença dos concorrentes na
Sala de Reuniões desta instituição.

INAS, IP - Instituto Nacional de Acção Social, IP
Av. Samora Machel, Prédio Fonte Azul, 2˚ Andar, Porta 18,
Telefone PABX +258 21 30 19 66
3. As propostas serão abertas no endereço acima, no 2º andar, Porta 18 (Sala de Reuniões).

Nacala- Porto, a 1 de Junho de 2021

4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
A Autoridade Competente
Ancha Ussene
(Técnica Superior A. S. N1)

Autoridade Competente
Hortência Alfredo Novela
(Técnica Superior em Adm. Pública N1)

5514

257

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
________
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
DELEGAÇÃO DO INSS DA CIDADE DE MAPUTO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo
indicados:
Nº de
Ordem

Nº de Concurso e
Modalidade

Concorrente

01

55/INSS/DCM/
UGEA/043.11/2020
Concurso limitado

HIPER
SOLUTIONS

02

03

32/INSS/DCM/UGEA/2021
Concurso Limitado

25/INSS/DCM/UGEA/2021
Concurso Limitado

04

33/INSS/DCM/
UGEA/043.11/2021
Concurso Limitado

05

67/INSS/DCM/
UGEA/043.11/2020
Concurso por Cotações

Objecto de concurso
Fornecimento de equipamento
informático

Prestação de serviços de
limpeza e jardinagem na
SG LIMPA MAIS
Delegação Distrital do INSS
KaMubukuana
PERFECT
SEGURANÇA,
LDA

Prestação de serviços
de segurança privado na
Delegação Distrital do INSS
de KaMubukuana e residência
oficial da Delegação

SOCIEDADE Fornecimento de água por
DE ÁGUA DE bebedouro de garrafões GES20
MOÇAMBIQUE 18,9L
HMR
Abertura de um furo de água
CONSULTORES

Valor da
adjudicação
inluindo IVA

06

03/INSS/DCM/UGEA/2021
Concurso Limitado
(Renovação)

07

13/INSS/DCM/
UGEA/043.11/2021
Ajuste Directo

Prestação de serviços
de desinfecção na DCM
FY CLEAN, LDA
e Delegação Distrital
KaMumbuwana

468.585,00MT

08

09/INSS/DCM/
UGEA/041.62/201
Ajuste Directo

Fornecimento e montagem
de 6 aparelhos de arEUROFLIM
condicionados da marca
SOTULION, LDA
Depoint com capacidade de
18000BTU e 24000BTU

338.458,00MT

09

11/INSS/DCM/
UGEA/043.11/2021
Concurso por Cotações

Fornecimento e montagem
FASTIX
de 15 protectores acrílicos
MANUTENÇÃO E com abertura de Guiché na
SERVIÇOS, E.I DCM, Delegação Distrital
KaMubukuana e Katembe

124.605,00MT

10

10/INSS/DCM/
UGEA/043.11/2020
Concurso por Cotações

Fornecimento de 5
FY CLEAN, LDA dispensadores automáticos
para DCM

26.910,00MT

1.986.660,00MT

370.468,80MT

1.604.828,08MT

670.000,00MT

416.520,00MT

Delegação da Cidade: Av. 24 de Julho nº 3549, 1º Andar, AV. Rio Limpopo Tel: 21 408634, Fax: 21 401988 – Maputo

LIVRARIA E
PAPELARIA
MAPUTO, LDA

Fornecimento de materiais e
consumíveis de escritório

1.194.350,00MT

Maputo, Junho de 2021
Autoridade Competeente
(Ilegível)

5522
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQ
TRIBUNAL ADUANEIRO DA PROVÍNCIA DE NAMPULA
NACALA-PORTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

EDITAL 01

ANÚNCIO
CITANDO CREDORES
DESCONHECIDOS

Faz saber que nesta Secção correm
termos processuais uns Autos de
Acção Executiva para Pagamento
de Quantia Certa, registados sob
o nº 33/19, que o BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE-BIM,
com sede na Cidade de Maputo, Av.
dos Desportistas, nº 873/879, move
contra os executados: ARNALDO
JOAQUIM ALAGE e AJA IMPORT EXPORT. LDA com domicílio no Bairro
da Matola-A, Avenida São José, Q. nº
28, nº 119.
Para o pagamento da dívida no valor
de 4. 607.610,68MT (quatro milhões, seiscentos e sete mil e seiscentos e dez meticais e sessenta e
oito centavos) foi penhorado:
Um terreno situado no Posto Administrativo de Matola-Rio, distrito de
Boane, com uma área de zero vírgula
zero trezentos e noventa e dois hectares, parcela número dezasseis mil
cento e catorze e destinada a finalidade comercial e habitacional.
Confronta-se a partir do Sul, seguindo por Oeste com rua, talhão número
três, terreno identificado e estrada.
Este prédio acha-se inscrito sob
número cinco mil e vinte e três a folhas quarenta e duas verso do livro G
barra nove, a favor de Arnaldo Joaquim Alage, solteiro, maior, natural
de Maputo e residente na Matola.
Sobre o mesmo incidem os seguintes
encargos:
O domicílio directo a favor dos
SERVIÇOS PROVINCIAIS DE GEOGRAFIA E CADASTRO DE MAPUTO, com o
pagamento da taxa anual no valor de
setenta e cinco meticais.
A penhora nos Autos de Acção Executiva para pagamento de Quantia Certa Com Processo Ordinário
número trinta e três barra dezanove, inscrita sob número quatro mil, novecentos e noventa e
sete a folhas sessenta e sete do
livro F barra seis, que o exequente
move contra o executado ARNALDO
JOAQUIM ALAGE-AJA IMPORT E EXPORT, para pagamento da quantia
exequenda de quatro milhões, seiscentos e seis mil e seiscentos e dez
meticais e sessenta e oito centavos,
juros e custas.
Desta forma, são citados os credores
desconhecidos para procederem
à reclamação dos seus créditos no
prazo de 10 (dez) dias, contados da
segunda e última publicação deste
anúncio, finda a dilação de 20 (vinte)
dias.
Matola, aos trinta e um dias do mês
de Maio de dois mil e vinte e um
Escrivã de Direito
Fátima Faquirá Jethá
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Domingos Samuel
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Faz-se saber que, pelo Tribunal Aduaneiro da Província de Nampula, com sede em Nacala-Porto e com Jurisdição nas Províncias de Cabo-Delgado
e Niassa correm éditos a contar da data da afixação e Públicação deste Edital, notificando os arguidos, os proprietários dos meios de transportes e
o seu mandário Judicial, a seguir indicados, residentes no Estrangeiro, em parte incerta e não encontrados no domicílio, para no prazo de 15 dias
comparecerem no Tribunal para serem notificados de Despacho de Acusação, Indiciação, Despacho e Conta, nos respectivos Processos Fiscais
abaixo indicados em curso neste Tribunal, movidos pelo Ministério Público. O presente Edital também será afixado nos lugares determinados por Lei,
nos termos do artigo 71/§§ 3º e 4º do C.A.
Nº PROC
75/2020
87/2019
26/2020 Exec.
17/2020 Exec.
21/2020 Exec.
25/2020 Exec.
20/2020 Exec.
28/2020
54/2020
20/2020
102/2020
107/2020
07/2019
29/2020
09/2020
47/2018
49/2018
11/2019

ARGUIDO

MERCADORIA/OBJECTO

POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE RAPALE
MATEUS SIMATE CHAMBA
ANTÓNIO GABRIEL
CAIR ANGELINO MACACA
MENESES JOSÉ
CARIMO LACAME
RESTAURANTE CHARUA
PARTIDO ECOLOGISTA, MOVIMENTO DA TERRA
WEI LING FENG
LACIA
KUBWIMANA ISAAC
ASSANE ASSANE EMANE
FRANCISCO MIGUEL M. C BAPTISTA
MITO MELOPIA MUSSA
COMPLEXO HEROINA - MOSSURIL
SANTOS ELEUTÉRIO
ISSA SULEMANE
RASSUL MOMADE RASSUL RAIMO

Combustível
Viatura
Cigarros
Cigarros
Cigarros
Cigarros
Cigarros
Viatura
Viatura
Bebibas Alcoólicas
Bebibas Alcoólicas
Bebibas Alcoólicas
Viatura
Viatura
Cigarros
Bebibas Alcoólicas
Viatura
Mercadorias Diversas

ACTO A SER NOTIFICADO
Despacho
Conta
Despacho
Despacho
Despacho
Despacho
Despacho
Despacho de Produção de Prova
Conta
Despacho de Acusação
Despacho de Indiciação
Despacho de Acusação
Conta
Despacho de Acusação
Despacho de Acusação
Despacho de Indiciação
Despacho de Acusação
Despacho

Nacala-Porto, aos 31 de Maio de 2021
Assinatura
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO DE AMÊNDOAS DE MOÇAMBIQUE, IP
DELEGAÇÃO DE GAZA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
De acordo com o artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, O Instituto de Amêndoas de Moçambique, IP - Delegação de Gaza convida empresas interessadas a
apresentarem propostas fechadas para participarem nos seguintes concursos:
Modalidade/Nº Concurso

Objecto

Data/Hora-final de
Entrega de
propostas

Data/Hora de abertura
Das propostas

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes

Data: 21/6/2021
Hora: 9.00 horas

Data: 21/6/2021
Hora: 9.30 horas

Concurso de pequena dimensão nº
02/UGEA/IAMG,IP/ SERVIÇOS -2021

Manutenção e reparação de viaturas

Data: 21/6/2021
Hora: 14.00 horas

Data: 21/6/2021
Hora: 14.30 horas

Concurso Limitado nº
03/UGEA/IAMG,IP/ SERVIÇOS -2021

Fornecimento de serviços de limpeza e manutenção de campos
policlonais

Data: 22/6/2021
Hora: 9.00 horas

Data: 22/6/2021
Hora: 9.30 horas

Concurso Limitado nº
04/UGEA/IAMG,IP/ SERVIÇOS -2021

Fornecimento de serviços de segurança

Data: 22/6/2021
Hora: 14.00 horas

Data: 22/6/2021
Hora: 14.30 horas

Concurso de pequena dimensão nº
05/UGEA/IAMG,IP/ SERVIÇOS -2021

Limpeza e jardinagem do pátio do escritório

Data: 23/6/2021
Hora: 9.00 horas

Data: 23/6/2021
Hora: 9.30 horas

Fornecimento de consumíveis de escritório e informático

Data: 23/6/2021
Hora: 14.00 horas

Data: 23/6/2021
Hora: 14.30 horas

Concurso de pequena dimensão nº 07/
UGEA/IAMG,IP/BENS-2021

Fornecimento de géneros alimentícios, material de limpeza e higiene

Data: 24/6/2021
Hora: 9.00 horas

Data: 24/6/2021
Hora: 9.30 horas

Concurso de pequena dimensão nº 08/
UGEA/IAMG,IP/ BENS -2021

Fornecimento de bens para manutenção de imóveis

Data: 24/6/2021
Hora: 14.00 horas

Data: 24/6/2021
Hora: 14.30 horas

Concurso de pequena dimensão nº
09/UGEA/IAMG,IP/SERVIÇOS-2021

Serviços de catering

Data: 25/6/2021
Hora: 9.00 horas

Data: 25/6/2021
Hora: 9.30 horas

Concurso de pequena dimensão nº
10/UGEA/IAMG,IP/BENS-2021

Fornecimento de equipamento informático e ar-condicionado

Data: 25/6/2021
Hora: 14.00 horas

Data: 25/6/2021
Hora: 14.30 horas

Concurso limitado nº
01/UGEA/IAMG,IP/BENS-2021

Concurso Limitado nº
06/UGEA/IAMG,IP/ BENS -2021

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou retirá-los no Instituto de Amêndoas de
Moçambique, IP - Delegação de Gaza, sita na Av. Samora Machel, edifício da UDA, nas antigas instalações do (RBL) Sistema de Regadio do Baixo Limpopo,
cidade de Xai-Xai, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) que deve ser depositada na conta n° 3579495 Millenium Bim. O
período de validade das propostas será de 90 dias, a partir da data da sua entrega.
As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado, nos prazos indicados e serão abertos em sessão pública, no mesmo endereço, na presença
dos concorrentes que desejarem comparecer à sessão.
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.
Xai-Xai, Junho de 2021
A ENTIDADE CONTRATANTE
O Substituto do Delegado

112

https://t.me/Novojornal

Quinta-feira, 3 de Junho de 2021

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

ANÚNCIO

Pela Décima Segunda Secção Comercial
deste Tribunal correm éditos de vinte
dias, contados da segunda e última
publicação deste anúncio, citando os
credores desconhecidos do executado
TOMÁS ANDRÉ COANA, residente no
Bairro Ribangua, Distrito da Manhiça,
na Província de Maputo, para no
prazo de dez dias, posterior àquele
dos éditos reclamarem, querendo, o
pagamento do seu crédito pelo produto
dos bens penhorados que abaixo
se discriminam, sobre que tenham
garantia real, nos termos referidos
no artigo 864º, C.P.C dos Autos de
Execução Ordinária nº 333/20M, em é exequente BCI-BANCO
COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS,
SA, e executado TOMÁS ANDRÉ
COANA.

15

Verba III
Um aspirador de cor preta, avaliado em
1000,00MT (mil meticais);
Verba IV
Um monitor com respectivo teclado, dA
marca Proline avaliado em 2 000,00MT
(dois mil meticais);
Verba V
Uma máquina de fazer blocos, avaliada
em 4 000,00MT (quatro mil meticais);
Verba VI
Uma máquina de galvanizar automática,
avaliada em 2 500,00MT (dois mil e
quinhentos meticais);
Verba VII
Uma
mota
de
marca
Suzuki,
desconhecendo-se a matrícula, de cor
amarela, avaliada em 30 000,00MT
(trinta mil meticais).

Verba I
Um gerador da marca Rolux, de cor
amarela de 12V avaliado em 15 000,00MT
(quinze mil meticais);

Os bens penhorados estão avaliados
em 69 500,00MT (sessenta e nove mil e
quinhentos meticais).

Verba II
Duas botijas de soldar, da marca AFROXTNS 88/kg e 11.5kg com respectivos
manómetros, avaliadas em 15 000,00MT
(quinze mil meticais);

Maputo, aos 16 de Abril de 2021
A Escriturária Provincial
Beatriz Julião Macaringue Tamele
Verifiquei
A Juíza de Direito
Moila Ornélia Chong Chelene

Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal correm éditos de
trinta dias, citando os executados RETÂNGULO, LIMITADA e CRISTINA
MARIA RIBEIRO SALES DANTA, ambos com último endereço na Avenida
Julius Nyerere, bairro da Polana Cimento, cidade de Maputo, ora em parte
incerta, para no prazo de dez dias, que começa a correr depois de findo o
dos éditos, tudo a contar da segunda e última publicação deste anúncio,
pagarem ao exequente BCI-BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS,
SA, a quantia de 4 087.452,56MT, (quatro milhões, oitenta e sete mil,
quatrocentos e cinquenta e dois meticais e cinquenta e seis centavos)
em dívida nos Autos de Execução Ordinária para Pagamento de Quantia
Certa nº 22/20-A, que por esta Secção lhes move o referido exequente, ou
no mesmo prazo nomearem à penhora bens suficientes para tal pagamento
e do mais que acrescerem ou deduzirem a oposição que tiverem, nos termos
do artigo 811º e seguintes do CPC., sob pena de, não o fazendo, se devolver
esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus termos, conforme
tudo melhor consta do duplicado da petição inicial que se encontra à
disposição dos executados no Cartório desta Secção, podendo ser levantado
dentro das horas normais de expediente.
Maputo, aos vinte e quatro de Maio de 2021
A Ajudante de Escrivão
Rosalina Adelaide Orombo
Verifiquei
A Juíza de Direito
Dr. Moila Ornélia Chong Chelene
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Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA

Anúncio de Adjudicação
Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março,
comunica-se a adjudicação
Concurso

Objecto

Modalidade

Empresa Adjudicada

Valor
(Meticais)

52A003141/
CPC/0003/2021

Aquisição de pintos e
insumos para Aviários

Concurso por
Cotações

CASA DO AGRICULTOR

350.000,00

52A003141/
AD/0006/2021

Fornecimento de serviços
Ajuste Directo
Catering

RESTAURANTE DA VERA
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

650.000,00

Anúncio de Concursos
1.

O Instituto Superior Politécnico de Songo convida a todas empresas interessadas a apresentarem propostas,
fechadas, para o fornecimento dos seguintes bens/ serviços:
Concurso

Designação

Garantia

Data e hora-final
da Entrega das
propostas

Data e hora da
abertura das
propostas

Concurso Limitado nº
52A003141/CL/0002/2021

Aquisição de pneus
para viaturas

Não
Requerida

14/6/2021
8.30 horas

14/6/2021
9.00 horas

concurso Por Cotações nº
52A003141/CPC/0004/2021

Fornecimento de peças e
sobressalentes para viaturas

Não
Requerida

14/6/2021
10.30 horas

14/6/2021
11.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os Documentos do Concurso
ou adquirí-los no Instituto Superior Politécnico de Songo, sito no Bairro Julius Nyerere (recinto da Escola
Secundária de Songo), pela importância não restituível de 2.000,00MT (dois mil meticais) na conta
18415257101-ISPS-Receitas Próprias.
3. O período de validade das propostas será de 90 (noventa) dias, a contar da data-final da sua entrega.
4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até ao dia 14 de Junho de 2021 e não será vedada
a presença dos concorrentes que desejarem assistir ao acto de abertura das mesmas.
Instituto Superior Politécnico de Songo
Unidade Gestora Executora das Aquisições
Bairro Julius Nyerere (recinto da Escola Secundária de Songo)
Telefone: 252-82336 e 875253322
Fax: 252-82338
Vila de Songo – Província de Tete
5. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Songo, aos 31 de Maio de 2021
O Director-Geral
(Assinatura Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA PROVINCIAL DA
REPÚBLICA-MAPUTO
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
__________
GOVERNO DO DISTRITO DE NAMAACHA
SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA
INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE NAMAACHA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
NAMAACHA

Anúncio de Concursos
1. Nos termos do Decreto nº 5/2016, de 08 de Março, a Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA) da instituição supracitada convida empresas interessadas a
apresentarem propostas fechadas, para os seguintes concursos:

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO
DE INTERESSE

Nº do concurso
01/IFPN/UGEA/2021

Arrendamento de Imóvel

02/IFPN/UGEA/2021

1. A Procuradoria Provincial da
República-Maputo convida todos os
interessados que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o arrendamento de 1 (Um) imóvel para
acomodaçăo do tipo 2 ou 3, localizado na Província de Maputo, nos seguintes termos:
ü Ao redor das cidades da
Matola e Maputo (1) casa
para acomodação de magistrados ;
2. Os
Concorrentes
interessados
poderão obter mais informações na Procuradoria Provincial
da República-Maputo, cidade da
Matola, Praça de Município, nº 7,
Celular nº + 258 (82) 3245110
(87) 0773583, junto da Repartição
de Aquisições.
3. As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos:
a) Título de Propriedade do Imóvel;
b) Fotocópia autenticada do documento de Identificação Civil e
NUIT, tratando-se de pessoa singular e;

Quinta-feira, 3 de Junho de 2021

03/IFPN/UGEA/2021

Objecto
Fornecimento de Géneros Alimentícios
Lote 01
Fornecimento de Géneros Alimentícios
Lote 02

Concurso Limitado

15/06/2021
10:10
15/06/2021
10:20
15/06/2021
10:30

Data e Hora de anúncio
do posicionamento
22/06/2021
10:00
22/06/2021
10:05
22/06/2021
10:10

3. As propostas deverão ser entregues no endereço do nº 2, as horas e em datas acima indicadas, serão abertas em sessão pública na presença dos concorrentes que desejarem
comparecer na Sala de reuniões (3B) do mesmo endereço.
Namaacha, aos 26 de Maio de 2021
Autoridade Competente
António Raúl Cândido
(Inst. e Téc. Ped. de N1)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇĀO PROVINCIAL DE GESTĀO E EXECUÇĀO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS (RPGEAC)

Anúncio de Concursos
1. A Direcção Provincial de Saúde de Tete, através de fundos do OE, pretende adquirir bens e serviços, neste sentido, convida-se pessoas singulares ou colectivas nacionais, interessadas
à apresentarem propostas fechadas para execução de fornecimento de bens e prestação de serviços de acordo com o discriminado na tabela abaixo:

Concurso

Modalidade
Contratação

Objecto

Data/hora de entrega e
abertura das propostas

Validades
propostas

5 8 F 0 0 0 1 4 1 /
C.L/0013/2021

Concurso
Limitado

Contratação para prestação de serviço de
manutenção, reparação e substituição de
acessórios nas Viatuas desta Direcção

Data e hora de entrega:
14/06/2021 às 09:00 h
Data e hora de abertura:
14/06/2021 às 09:15 h

90 DIAS

Data de
Garantia
Anuncio de
Provisória
Posicionamento
15/06/2021
09:00 horas

Não
Aplicável

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações examinar os documentos de concursos ou levantá-los no endereço indicado no número 4, deste anúncio pela importância
não reembolsável de 1500,00 (Mil e quinhentos meticais) para cada conjunto. O pagamento deverá ser em depósito directo no BIM (na conta nº 486503016- RECEITAS DA
UGEA).
3. O período de validade das propostas será de 90 (noventa) dias, contados a partir da abertura das mesmas.
4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e a sessão de abertura será no mesmo dia, nas horas indicadas no quadro acima, na presença de concorrentes que desejarem
comparecer. Endereço: Direcção Provincial de Saúde de Tete, UGEA, Rua dos Kwame Nkrumah Cidade de Tete.
5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de empreitada de obras públicas, fornecimento de bens e Prestação de serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016
de 8 de Março.
Autoridade competente
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS COMUNS
DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E INFRA-ESTRUTURAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1.

A Autoridade Tributária de Moçambique convida empresas interessadas a submeterem propostas fechadas para os seguintes concursos:
OBJECTO

CRITÉRIO DE AVALIAÇÂO

DATA E HORA DE
ABERTURA

250 000,00MT

Conjugado

30/06/2021
09:00h

Concurso Público

80 000,00MT

Conjugado

30/06/2021
13:00h

Fornecimento de equipamento informático
acessórios de manutenção (estojo de reparação, disco externo, disco
duros, memória RAM, teclado e mousse)

Concurso Público

15 000,00MT

Menor Preço Avaliado

01/07/2021
09:00h

CR27A002241CP000162021

Fornecimento de equipamento informático- UPS´s

Concurso Público

30 000,00MT

CR27A002241CP000172021

Fornecimento de equipamento informático para AT- Switchis e Módulos
ópticos

Concurso Público

25 000,00MT

Menor Preço Avaliado

02/07/2021
09:00h

Fornecimento, manutenção e reparação de extintores

Concurso Público

15 000,00MT

Menor Preço Avaliado

02/07/2021
13:00h

Nº

Nº DO CONCURSO

1

CR27A002241CP000132021

Fornecimento de equipamento informático para AT – Computadores de
Mesa e Portáteis

Concurso Público

2

CR27A002241CP000142021

Fornecimento de equipamento informático para AT- Impressoras e
Fotocopiadoras

3

CR27A002241CP000152021

4

4. As Propostas deverão ser entregues
no endereço indicado no nº 2 até ao
dia 16 de Junho de 2021, durante o
horário normal de expediente.

Matola, aos 2 de Junho de 2021

Concurso Limitado

Data e Hora da
abertura

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do Concurso ou levanta-los na rua da igreja, caixa postal nº10, vila municipal de
Namaacha, secretaria do Instituto de Formação de Professores de Namaacha ao preço de 1000,00 Mt (Mil Meticais) não reembolsáveis por cada caderno de encargo:

e) Documento comprovativo da regularidade Fiscal (Para pessoas singulares e colectivas);

5. A contratação será regida pelo
Regulamento de Contratação de
Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto nº 5/2016 de 8 de Março.

15/06/2021
10:00
15/06/2021
10:00
15/06/2021
10:00

Concurso de Pequena Dimensão

Fornecimento de Material de Escritório

c) Escritura Pública ou documento
equivalente em originais ou cópias autenticadas, tratando-se de
pessoas colectivas;
d) Certidão emitada pelo Tribunal
Judicial Competente de que não
se encontra em nehuma das situações de impedimento de contratar com o Estado (Para pessoas
singulares e colectivas);

Data e Hora Final de
Entrega

Modalidade do concurso

5
6

CR27A002241CP00042021

MODALIDADE

GARANTIA
PROVISÓRIA (MTS)

Menor Preço Avaliado

01/07/2021
13:00h

2.

As propostas deverão ser entregues até quinze minutos antes da hora da respectiva abertura no endereço abaixo indicado.

3.

Todos os documentos dos concursos serão adquiridos na Direcção Geral dos Serviços Comuns, Direcção de Logística e Infra-estruturas, sita na Rua Timor Leste nº 95, 2º Andar,
Tel.:+258 21311146, Fax: +258 21311148.

4.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso e/ou levantá-los no endereço acima indicado nas horas normais de expediente.

5.

Para a aquisição dos Documentos do Concurso os concorrentes deverão depositar a quantia de 1000,00MT (Mil meticais) na conta nº 3111001130 no Barclays Bank em nome da
Autoridade Tributária de Moçambique e o talão de depósito deve ser apresentado na Direcção de Finanças, no 5º andar, do edifício-sede da Autoridade Tributária, sito na Avenida
25 de Setembro nº 1235 onde lhes será emitido um recibo com o qual poderão levantar os Documentos de Concurso.

6.
7.

O período de validade das propostas será de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de abertura das mesmas.
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.
Rua Timor Leste nº95 - 2º andar – Maputo
Tel +258 21 311 146 Fax +258 21 311 148

Autoridade Competente
(Ilegível)
5554

Maputo, Julho de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)

5519
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE MANICA
___________

República de Moçambique
Província de Nampula
Conselho Executivo Provincial
Direcção Provincial de Saúde de Nampula
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação, Cancelamento e Invalidação

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea d) nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 63 do
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de
Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:
Modalidade de
Contratação
e Respectiva
Referência
Concurso Limitado
nº 58D008161/
CL/25/2021

Nome do
Concorrente

New Expresso
S.U

Objecto do Concurso

Aluguer de Viaturas no
Âmbito do Fundo do Banco
Mundial
Contratação de Serviços
de Catering e Aluguer de
Sala para Actividade de
Formação, no Âmbito do
Fundo do Banco Mundial
(WB)

Concurso de
Pequena Dimensão
nº 58D000941/
PD/30/2021

Complexo
Restaurante
Bar Churrasco

Concurso por
Cotações nº
58D000941/
CC/32/2021

IRQ-Rambique Contratação de Serviços
Informática e de Fotocópia de Cartões de
Serrelharia
Avaliação de Desempenho

Nampula, aos 20 de Maio de 2021
A UGEA
________________________________
(Ilegível)
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Valor de
Adjudicação
Incluindo IVA

De acordo com a alínea d) e e) do nº 3 do Artigo 33 conjugado com o nº 2 do
Artigo 64 e do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto 5/2016 de 08 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos
concursos abaixo indicados:
Objecto de Concurso

1

-

Prestação de serviços de
Viagens e aluguer de Viaturas

Deserto

-

Fornecimento de Conbustíveis
e Lubrificantes

Deserto

-

Fornecimento de géneros
alimentícios

-

Deserto

4

Papi Comercial
Lda

Fornecimento de material de
escritório

497.455,00 MT Adjudicado

5

Mega Corporation Aquisição de Fardamento e
Service
calçados

2.800.000,00
2

443.160,00

3

43.017.00

Clean Up

7

Auto Rápida

Manutenção e reparação de
viaturas e motorizadas

256.996,35 MT

-

Manutenção e Reparação do
Edifício do Tribunal

-

9

Satar Comercial
Lda

Fornecimento de Material de
Higiene e Limpeza

103.300,00 MT Adjudicado

10

-

Fornecimento de água dos
bebedores

-

Deserto

Fornecimento de agendas,
calendários de mesa, postais e
crachás

Deserto

Fornecimento e montagem de
letreiro luminoso do TAPM
-

Deserto

CENTRO DE ARBITRAGEM CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

ANÚNCIO

11

O Doutor Nelson Osman Paulo Jeque, Presidente do Tribunal Arbitral Ad
Hoc, no processo que corre os seus trâmites legais no Centro de Arbitragem,
Conciliação e Mediação de Maputo:

12

Maputo, aos 27 de Abril de 2021

784.122,30 MT Adjudicado

6

8

Para constar se passou o presente e mais dois de igual teor que vão ser
legalmente publicados.

Obs

Limpeza, Fumigação e
desinfecção do Edifício do
TAPM e Residência dos
Magistrados

239

Faz saber que no processo de Arbitragem Ad Hoc 01/Ad Hoc/CACM/21,
pendente neste Centro de Arbitragem, em que é Requerente BCI – Banco
Comercial e de Investimentos, S.A, com o sede na Av. 25 de Setembro, nº4,
cidade da Maputo e Requerida, MOSEG – Segurança de Moçambique, S.A,
com o último domicílio na Rua do Alba, nº 1347, Bairro da Malhangalene,
Cidade de Maputo. É esta Requerida, citada para no prazo de dez (10)
dias, finda que seja a dilação de trinta (30) dias, contados da última
publicação do respectivo anúncio, apresentar a sua resposta no processo
de arbitragem Ad Hoc acima indicado, com a advertência de que a falta de
apresentação da resposta naquele prazo, o Tribunal Arbitral prosseguirá
o processo arbitral à revelia, sem considerar esta falta em si mesma, como
uma aceitação das alegações do demandante.

Valor da
adjudicação

No de Nome do
ordem Concorrente

-

-

669.240,00 MT Adjudicado

Adjudicado
Deserto

13

Serigrafia Criative Aquisição de máscaras e
Sings
viseiras

14

Jaqueta & Sons

Fornecimento de baterias,
pneus para viaturas e lonas

267.699,00 MT Adjudicado

15

Manica Frio, Lda

Manutenção e reparação de
Ar Condicionados

100.000,00 MT Adjudicado

16

Conexões
Elétricas Lda

Manutenção e reparação
de impressoras e máquina
fotocopiadora

190.000,00 MT Adjudicado

17

-

Prestação de Serviços de
Catering

-

18

Corre – Correios
Expresso de
Moçambique

Prestação de Serviços de
Envio de Correspondência

150.000,00 MT Adjudicado

19

Vila Maua Lda

Fornecimento de Serviços de
Catering e Aluguer de Sala

132.860,00 MT Adjudicado

20

Entreposto Auto
Chimoio

Prestação de Serviços de
Manutenção de Viaturas

20.337,76 MT

86.000,00 MT

Adjudicado

Invalidado

Adjudicado

Chimoio, aos 21 de Maio de 2021
O Juiz-Presidente
___________________________________
Casimiro Carlos Cossa
(Juiz de Direito “A”)

O Presidente do Tribunal Arbitral Ad Hoc
(Dr. Nelson Osman Paulo Jeque)

5580

92
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Quinta-feira, 3 de Junho de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DE ASSUNTOS SOCIAIS – SECTOR DA EDUCAÇÃO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
Rua Fernão Veloso nº 54, Telef. 21417014/6

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO
1. No âmbito da execução das actividades programadas com o fundo de Apoio ao Setor da 2. Os Documentos do concurso estarão a venda ao preço de 2000,00Mt (dois mil meticais)
Educação (Fase), este sector convida empresas elegíveis de fornecimento de serviços e bens
não reembolsáveis, mediante o depósito bancário na conta nº486335788-BIM, os mesmos
interessados, desde que estejam devidamente registados no país, a participar nos concursos
estarão disponíveis a partir do dia 3 de Junho de 2021, na UCEE 4º Andar.
abaixo, cujo acto Público de abertura das propostas terá lugar neste Sector (Rua Fernão Para esclarecimentos os concorrentes deverão contactar o 4ºandar Gabinete Técnico da UCEE.
Veloso nº54 – 1º andar) na data indicada no quadro abaixo.
3. As propostas deverão ter uma validade de 90 dias.
Local, dia e
horas da
Nº Concurso Modalidade
recepção das
propostas
62L000441/
Aquisição de Serviço de A. SoCL/01/SAS
300 carteiras ciais
C. Limitado
/UGEA/
individuiais e 21/06/2021 Até
FASE/2021
cadeiras
as 9.30Min
Objecto de
contratação

Local dia e
Local, dia e hora
hora de Abertura das do anuncio de
propostas
Posicionamento
Serviço de Assuntos
Sociais,21/06/202110.00Horas

Alvará
Mínimo

Serviço de A.
S
o
ciais01/07/2021
-9Horas

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovadao pelo Decreto nº5/2016,
de 8 de Março.
Maputo, aos 3 de Junho de 2021
Autoridade Competente
5533

República de Moçambique
PROVÍNCIA DE MANICA
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE DE MANICA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL DO NIASSA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DAS OBRAS PÚBLICAS
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO

-ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO-

1. O Serviço Provincial de Saúde de Manica convida Empresas Elegíveis interessadas a apresentarem propostas em
cartas fechadas, concurso limitado n°
002/CL/RA/SPSM/2021, para o fornecimento de Combustível e Lubrificantes.
2. Os Concorrentes interessados poderão
obter mais informações, examinar os
documentos do Concurso ou levantá-los
no Serviço Provincial de Saúde de Manica – Repartição das Aquisições, Estrada Nacional nº 6, Bairro 4, pela importância não reembolsável de 500,00Mts
(Quinhentos meticais), a ser depositado na Conta 523646935BIM pertencente a este Serviço.
3. O período de validade das propostas
será de 15 dias a contar da data de
abertura das propostas.
4. As propostas deverão estar devidamente celadas e entregues no endereço
e nos prazos acima e serão abertas em
sessão pública, no mesmo endereço, no
dia 14 de Junho do ano em curso, pelas
12 h e 15minutos na presença dos concorrentes que desejarem comparecer,
de acordo com o seguinte:
5. Endereço para entrega e abertura de
propostas: Serviço Provincial de Saúde de Manica –Repartição de Aquisições, sita na Estrada Nacional nº 6,
Bairro 4, zona 37mm.
6. Os Concurso serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado
aprovado pelo Decreto nº05/2016, de
08 de Março.

Nos termos da alínea d) do no 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016 de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos de Contratação de acordo com o seguinte:
N°

1
2
3

O DIRECTOR DO SERVIÇO
Xavier Alcides Isidoro
(Médico de Clínica Geral da 1ª)
110

Objecto de Contratação

47B001271/REAQ/CL /N°.01/DAS/ Construção de 7 furos de água, nos distritos de Mecanhelas (3), Mandimba (2),
CONS-FUROS/OE/2021
Lichinga (1) e Muembe (1)
47B001271/REAQ/CL/ N°.02/
DARH/REAB-EDIF/OE/2021
47B001271/REAQ/ N°.04/EDIF/
DEMA/OE/2021

6

47B001271/REAQ/ N°.01/DAS/
PEC-PHS/OE/2021

7

47B001271/REAQ/CC/Nº01/
DARH/ COMB./ OE/2021

Reabilitação de residência T2

Fornecimento de combustível e Lubrificantes

47B001271//REAQ/AD/N°04/
Fornecimento de Combustível e lubrificantes
DAS/COMB/IRLANDA/2021
Fornecimentos de: material de consumo para escritório (Lote I); material de
47B001271/05/REAQ/DARH/
escritório duradouro (Lote II); material de higiene e limpeza (Lote III) e Outros
9
BENS/OE/2021
bens de consumo (Lote IV)
01/47B001271//REAQ/DAS/
Fornecimento de material para capacitação
10
BENS/IRLANDA/2021
47B001271/REAQ/CC/Nº04/
Prestação de serviços de jardinagem-(LOTE I). Fornecimento de cartões de visita;
DARH/ PREST. DE SERVIÇOS/
11
crachás PVCs e rectificação da Placa Luminosa-( LOTE II).
OE/2021
colocação de placas de identificação das Repartições- LOTE (III)
10

47B001271//REAQ/AD/N°01/
Prestação de serviços de segurança à DPOP
DARH/PREST-SERV/OE/2021

47B001271 /REAQ/CC Nº03/DARH
/PREST-SERV/OE/2021
47B001271/REAQ/CP/Nº02/ DAS/
12 CONST/PEC – PHS/ PRONASAR/
2020
47B001041/REAQ/CL/Nº01/ DAS/
13
CONST- FISCAl/ PRONASAR/2020.
47B001041/REAQ/CL/Nº01/ DAS/
14
CONST- FISCAl/ OE/2020

11

Manuteção e reparação das viaturas da DPOP

Prestação de serviços para realização das actividades de Participação e Educação
Comunitária, Promoção de Higiene e Saneamento (PEC-PHS Zonal), nas
Comunidades e Escolas dos distritos de Marrupa, província do Niassa
Contratação para a prestação de serviços de consultoria para fiscalização de obras
de construção de 15 furos positivos Mecânicos no distrito de Ngauma
Contratação para a prestação de serviços de consultoria para fiscalização de obras
de construção de 4 furos positivos Mecçnicos no distrito de Metarica
47B001271//REAQ/AD/N°02/DAS/ Fornecimento de equipamento e material de escritório à Direcção Provincial das
15
BENS/ESCRI/IRLANDA/2021
Obras Públicas
16

47B001041/REAQ/N°10/DAS/
OBRAS/FUROS/IRLANDA/2021

Empresa

Empreitada para construção de 2 furos mecânicos positivos em Maúa

Ampliação do sistema de Abastecimento de água de Malica para o Centro de
acolhimento dos deslocados internos de Cabo Delgado- Distrito de Lichinga,
Província do Niassa
Fiscalização da Ampliação do Sistema de Abastecimento de água de Malica para
47B001271/REAQ/ADN°.04/DAS/
18
o Centro de acolhimento dos Deslocados internos de Cabo Delgado- Distrito de
SIST-ABAST/IRLANDA/OE/2021
Lichinga, Província do Niassa
Fiscalização dos 7 Furos de Água, nos Distritos de Mecanhelas (3), Mandimba (2),
47B001271/REAQ/N°.01DAS/FISC19
Lichinga (1) e Muembe (1)
FUROS/OE/2021
47B001271/REAQ/ADN°.03/DAS/
SIST-ABAST/IRLANDA/OE/2021

Preço (MZN)

Organizações
Nota Industrial

2.825.045,83

RC Contruções

1.020.000,00

Empreitada para demarcação e parcelamento de talhões com marcos nos espaços
EMOTEC
das zonas rurais e abertura de arruamentos em Mecanhelas
Manifestação de Interesse para realização das actividades de participação e
Educação Comunitária, Promoção de Higiene e Saneamento (PEC-PHS Zonal), nas
Cleo Serviçes
7 Comunidades e Escolas dos distritos de Mecanhelas (3), Mandimba (2), Lichinga
(1) e Muembe (1)

8

17

Chimoio, aos 31 de Maio de 2021

Refa do Concurso

795.836,22

558.500,00

Moz Petrol

269.999,71

Gasolineira
Miguel de Araújo

200.001,46

Expresso
Computer

615.280,00

Expresso
Computer

47.850,00

NESC, Lda

135.000,00

Alta Segurança

250.000,00

Auto Júnior

350.000,00

Concrete
Solutions
KK Consultores
KK Consultores

5.441.460,00
547.499,52
140.976,00

Cleo Serviçe

455.500,00

Organizações
Nota Industrial

760.673,56

Construtora do
Messalo, LDA

1.700.000,00

Ar Consultores

298.935,00

Ar Consultores

424.944,00

Lichinga, aos 3 de Maio de 2021
O Director Provincial
João Elina Tembe Ricotso
(Téc. Sup. Obras Públicas - N1)
135
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Solicitação de Proposta para

Solicitação de Proposta para

Unidade de Pressão Negativa e Cabine de Segurança Biológica para Laboratório

Unidade de Pressão Negativa e Cabine de Segurança Biológica para Laboratório
de Referência Regional da Tuberculose

de Referência Regional da Tuberculose
RFP 009/CT/OPS/2021

RFP 009/CT/OPS/2021
1. Introdução

Introdução

2. Prazo de entrega das Propostas

17:00 horas do dia 12 de Junho de 2021

2. Prazo de entrega das Propostas
FHI360 Moçambique

17:00 horas do dia 12 de Junho de 2021
FHI360 Moçambique
5482
3519

UNIVERSIDADE SAVE
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE
MAPUTO
9ª SECÇÃO

Extensão de Maxixe
Av. Américo Boavida, s/n - CP 12 - Maxixe - Tel. +258 293 30359 - Fax +258 293 30354 - www.upmaxixe.ac.mz
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO

ANÚNCIO DE CONCURSOS

Pela Nona Secção deste Tribunal, correm
éditos de trinta dias, citando a ré ELSA
DOMINGOS MABASSA, ora em parte incerta, com última residência conhecida
no bairro da Matola Gare, km 16, para no
prazo de vinte dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a
contar da segunda e última publicação
deste anúncio, contestar, querendo, apresentando a sua defesa, nos Autos de
Acção Ordinária nº 06/2021/F, que
por esta secção lhe move NOSSO MICROCRÉDITO, conforme tudo melhor consta
do duplicado da petição inicial, que se encontra à disposição da citada no Cartório
desta Secção, podendo ser levantada dentro das horas normais de expediente, sob
a cominação de, não contestando, os autos prosseguirão seus ulteriores termos
até final.
Maputo, aos vinte e oito dias do mês de
Abril de dois mil e vinte e um
A Escrivão de Direito
Alda Maria Cossa Ngonga
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Julião Carlos Zunguze
6042

A Universidade Save Extensão de Maxixe convida pessoas Colectivas ou Singulares, Nacionais ou Estrangeiras, interessadas que reúnem
requisitos de elegibilidade a apresentar propostas fechadas, para os concursos abaixo descritos:
Nº do concurso

Objecto

Data de entrega
das propostas

Modalidade

Data de abertura Garantia
das propostas provisória
N/E

25/06/2021
às 10.00 horas

N/E

25/06/2021
às 11.15 horas

N/E

25/06/2021
às 10.30 horas

18/06/2021 às
10.15 horas

N/E

25/06/2021
às 10.30 horas

21/06/2021 até
09.00 horas

21/06/2021 às
09.15 horas

N/E

28/06/2021 às 10.30
horas

21/06/2021 até
09.40 horas
21/06/2021 até
10.00 horas
10/06/2021 até
10.10 horas

21/06/2021 às
09.55 horas
21/06/2021 às
10.15 horas
10/06/2021 às
10.25 horas

52I000641/CL/0001/
UNISAV-MAX/2021

Aquisição de equipamento de
Informática

18/06/2021
9.00 horas

até 18/06/2021
às 9.15 horas

52I000641/CL/0002/
UNISAV-MAX/2021

Aquisição de material de consumo
18/06/2021
para escritório e de consumo para Concurso Limitado
10.15 horas
informática

até 18/06/2021
10.30 horas

às

52I000641/CL/0003/
UNISAV-MAX/2021

Aquisição de géneros alimentícios

Concurso Limitado

18/06/2021 até
11.30 horas

18/06/2021
11.45 horas

às

52I000641/CL/0004/
UNISAV-MAX/2021

Contratação de serviços para
fornecimento de combustível e
lubrificantes

Concurso Limitado

18/06/2021 até
10.00 horas

Concurso Limitado
Concurso
de
pequena Dimensão
Concurso
de
pequena Dimensão
Concurso
por
cotações

52I000641/CL/0005/
UNISAV-MAX/2021
52I000641/CPD/0001/
UNISAV-MAX/2021
52I000641/CPD/0002/
UNISAV-MAX/2021
52I000641/CC/0006/
UNISAV-MAX/2021

Contratação de serviços para
manutenção e reparação de bens
móveis e imóveis
Serviços de alojamento e
alimentação
Aquisição de material de ensino e
formação
Contratação de serviços de
passagens para fora do país

Concurso Limitado

Anúncio de
posicionamento
dos concorrentes

N/E
N/E
N/E

28/06/2021
às 11.00 horas
28/06/2021
às 11.30 horas
17/06/2021
às 10.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou levantá-los no edifício da instituição
em epígrafe, Sector da UGEA, sit na Av. Américo Boavida, Cidade de Maxixe, telefax nº 29330354, pela importância não reembolsável de
300,00 para aquisição de equipamento de informática, 250,00 para aquisição de material de consumo para escritório e de consumo para
informática, 500,00 para aquisição de géneros alimentícios, 250,00 para Contratação de serviços para fornecimento de Combustível e
Lubrificantes e 600,00 para Contratação de serviços para manutenção e reparação de bens móveis e imóveis a depositar na conta nº
15850771 – BCI.
3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado, e serão abertas em secção pública no mesmo local, na presença dos
concorrentes que desejarem participar e o período de validade das propostas será de 90 dias.
4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/16 de 8 de Março.
Maxixe, Junho de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)
204
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS
REGISTOS E NOTARIADO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO

ANÚNCIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS
REGISTOS E NOTARIADO

Muchunja, natural de Govuro
e residente no Bairro de
Matacuane, cidade da Beira
província de Sofala, requereu
autorização para mudança
do nome da sua filha menor
Helena Ednalva António José
Simango, para passar a usar
o nome completo de Helena
Ednalva António José.

Nos termos do nº 1, do artigo
360º do Código do Registo
Civil,
são
convidados
todos
os
interessados
para no prazo de trinta
dias, a contar da data da
publicação do presente
anúncio, deduzirem por
escrito a oposição que
tiverem direito de fazer.

Nos termos do nº 1, artigo
360º do Código do Registo
Civil, são convidados todos os
interessados para no prazo de
trinta dias, a contar da data
da publicação do presente
anúncio, deduzirem por escrito
a oposição que tiverem direito
de fazer.

Nos termos do nº 1, do artigo
360º do Código do Registo
Civil, são convidados todos
os interessados para no
prazo de trinta dias, a contar
da data da publicação do
presente anúncio, deduzirem
por escrito a oposição que
tiverem direito de fazer.

Maputo, aos 27 de Maio de
2021
A Directora Nacional Adjunta
Fátima Achá Baronet
(Conservadora e Notária
Superior)

Maputo, aos 27 de Maio de
2021
A Directora Nacional Adjunta
Fátima Achá Baronet
(Conservadora e Notária
Superior)

Faz-se público que José Chilevo

6099

República de Moçambique
Conselho Executivo Provincial de Cabo Delgado
Gabinete do Governador

ANÚNCIO
Faz-se público que José
Chilevo Muchunja, natural
de Govuro e residente no
Bairro de Matacuane, cidade
da Beira, província de
Sofala, requer autorização
para mudança do nome do
seu filho menor Caiton de
Caetano José Simango,
para passar a usar o nome
completo de caiton de
Caetano José.

Faz-se público que JOÃO
ALBERTO JOSÉ SIMANGO,
natural da Beira e residente
no Bairro de Matacuane,
província
de
Sofala,
requereu autorização para
mudança de seu nome João
Alberto José Simango,
para passar a usar o nome
completo de João Alberto
José.

Quinta-feira, 3 de Junho de 2021

Maputo, aos 27 de Maio de
2021

Anúncio de Adjudicação
Nos termos da alínea d), no 3 do artigo 33 conjugado com o no 3 do art. 96 do Regulamento de Contratação de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016, de 8 Março,
comunica-se que foram adjudicados os seguintes objectos de contratação:
Modalidade de
contratação
Concurs Público
Concurso
Limitado

Objecto

Empresa adjudicada

Aquisição de uma viatura cabina dupla
Aquisição de combustíveis
Aquisição de uma viatura cabina simples
Aquisição de material de consumo para escritório
Aquisição de 12 motorizadas de cilindrada até 50cm3

Concurso por
Cotações
Ajuste Directo

Reabilitação de casas de banho
Montagem de divisórias em três salas
Fornecimento de combustível
Restauração de jardim

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

ENTREPOSTO AUTO PEMBA
DESERTO
ENTREPOSTO AUTO PEMBA
STAR STATIONERY. LDA
CASA AZMIRA DE TANVEER
IMITAYAZ
COESPO CONSTRUÇÕES, LDA
WT BUILDING ENGINEERING, LTD
GALP
MOZ-CLEAN PEMBA

Valor adjudicado
incluindo Iva
3.819.419,00MT
2.636.016,00MT
459.470,00MT
576.000,00MT
189.066,57MT
292.977,36MT
253.209,00MT
131.373,25MT

Pemba, aos 2 de Junho de 2021
A Autoridade Competente

6099

6099
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
4ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
correm éditos de trinta dias, citando ao réu, ALBINO MANUEL
RODRIGUES RODRIGUES, com último domicílio conhecido no Bairro
Sommerschield, Rua Pereira Marinho, nº 53, nesta cidade de Maputo,
actualmente em parte incerta, para no prazo de 20 (vinte) dias, que
começa a contar depois de findo o dos éditos, a partir da data da
afixação deste edital, contestar, querendo, apresentando a sua defesa
nos Autos de Acção Ordinária, registados sob o n.º 55/20-X, que
por esta Secção lhe move a autora SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
SOARES DA COSTA, SA, pelos fundamentos constantes da petição
inicial, cujo duplicado se encontra arquivado no Cartório desta Secção
à sua disposição, podendo levantá-lo dentro das horas normais de
expediente.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
GOVERNO DO DISTRITO DE CHIÚRE
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1.

Nos termos do Art. 45, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, O Governo do Distrito de Chiúre convida empresas interessadas a apresentar propostas fechadas para os objectos de concursos
descritos no quadro abaixo:

Maputo, aos 9 dias de Dezembro do ano dois mil e vinte
A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano
Verifiquei
A Juíza de Direito
Luísa Arone Samuel Matlaba

Nº
6016

Modalidade de
contratação
e respectiva referência

Objecto do Concurso

Concorrentes
Elegíveis

Aquisição de combustível e lubrificantes

Pessoas, Singulares,
micro Pequenas e Médias
Empresas inscritas no
Cadastro Único

Aquisição de material de consumo para
escritório

Pessoas, Singulares,
micro Pequenas e Médias
Empresas inscritas no
Cadastro Único

Aquisição de equipamento informático
(computador portátil)

Pessoas, Singulares,
micro, Pequenas e Médias
Empresas inscritas no
Cadastro Único

Aquisição de material de higiene e de
prevenção de COVD-19

Pessoas, Singulares,
micro, Pequenas e Médias
Empresas inscritas no
Cadastro Único

Reabilitação de 12 fontes de água nas
zonas rurais

Pessoas, Singulares,
micro, Pequenas e Médias
Empresas inscritas no
Cadastro Único

Concurso por Cotação
01

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMO

04C040541CL0042021
Concurso por Cotação

02

5ª SECÇÃO CÍVEL

04C040541CL0052021
Concurso por Cotação

03

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção do Tribunal Judicial do Distrito
Municipal Ka Mpfumo correm éditos de trinta (30)
dias, citando o executado VICTOR NWAEKE, com
último domicílio profissional conhecido na Champion
Spares Parts, situada na Av. Marien Ngouabi, nº 1501,
no Bairro deo Alto Maé e contactos nºs 87-6289980,
84-6000314, 87-9123692 e 86-4066403, ora em parte
incerta, para no prazo de 5 (cinco) dias, que começa
a correr depois de findo o de éditos, tudo a contar da
data referente á segunda e última publicação deste
anúncio, pagar ou nomear bens à penhora, podendo
também deduzir oposição em sede da Acção Executiva
para Pagamento da Quantia Certa, sob Forma do
Processo Comum Sumário nº 91/20-B, na qual o
move a exequente FARZANA ABDUL GAFUR, pelos
fundamentos constantes da petição inicial, conforme o
duplicado que se encontra à sua disposição no Cartório
desta Secção, onde o poderá levantar dentro das horas
normais de expediente, sob pena de ser condenado no
pedido, conforme o disposto nos arts. 247º Ss, 925º.
2.3, ambos do CPC.

04C040541CL0062021
Concurso por Cotação

04

04C040541CL0072021
Concurso Público

05

04C040541CL0082021

Concurso Público
06
04C040541CL0092021

Concurso Público
07

04C040541CL0102021

Concurso Público
08

04C040541CL0112021

KaMpfumo, aos 18 de Maio de 2021
A Magistrada Judicial
Dra. Isaura Maria da Graça Pereira
Juíza de Direito
O Oficial da Justiça
Frederico Ruben Pelembe
Escrivão de Direito

Concurso Público
09

04C040541CL0122021

5530

Concurso Público
10
04C040541CL0132021

Reabilitação dos sistemas de abastecimento
Pessoas, Singulares,
de água incluindo aparelhos sanitários micro, Pequenas e Médias
nas unidades sanitárias de Namogelia e
Empresas inscritas no
Bilibiza
Cadastro Único

Data e hora de entrega
de documentos de
qualificação e propostas

Data: 8/6/2021
Hora: 9.45 horas

Data: 8/6/2021
Hora: 9.45 horas

Data: 8/6/2021
Hora: 9.45 horas

Data: 8/6/2021
Hora: 9.45 horas

Data: 21/6/2021
Hora: 9.45 horas

Data: 21/6/2021
Hora: 9.45 horas

Data e hora de abertura
de documentos de
qualificação e propostas
Data: 8/6/2021
Hora: 10.00 horas

Preço
Data e hora
do
de anúncio de
Documento Posicionamento dos
de Concurso
Concorrentes

Data/hora
da
Visita

Isento

Data: 11/6/2021
Hora: 10.45 horas

N/A

Data: 8/6/2021
Hora: 10.30 horas

Isento

Data: 11/6/2021
Hora: 10.45 horas

N/A

Data: 8/6/2021
Hora: 11.00 horas

Isento

Data: 11/6/2021
Hora: 10.45 horas

N/A

Data: 8/6/2021
Hora: 11.30 horas

Isento

Data: 11/6/2021
Hora: 10.45 horas

N/A

Data: 21/6/2021
Hora: 10.00 horas

Data: 21/6/2021
Hora: 10.30 horas

Melhoramento
do
Sistema
de
Pessoas, Singulares,
Abastecimento de água na unidade
micro, Pequenas e Médias
Sanitária de Muege e Construção de uma
Empresas inscritas no
fossa biológica e uma incineradora no
Cadastro Único
Hospital Distrital de Chiúre, e montagem
de electrobomba na US de Chiúre velho

Data: 21/6/2021
Hora: 9.45 horas

Data: 21/6/2021
Hora: 11.00 horas

Construção de 10 fossas biológicas nas
Pessoas, Singulares,
unidades Sanitárias de Ocua, Nacoto, micro, Pequenas e Médias
Mmala, Samora Machel, Marera, Muege,
Empresas inscritas no
Mazeze, Chiúre-Velho, Katapua e Bilibiza
Cadastro Único

Data: 21/6/2021
Hora: 9.45 horas

Data: 21/6/2021
Hora: 11.30 horas

Fiscalização das Obras de reabilitação
de 12 fontes de água nas zonas rurais,
Construção de uma fossa biológica,
incineradora no Hospital Distrital de
Chiúre, incluindo melhoramento do
sistema de água na unidades sanitária de
Muege

Pessoas, Singulares,
micro, Pequenas e Médias
Empresas inscritas no
Cadastro Único

Data: 21/6/2021
Hora: 9.45 horas

Fiscalização das Obras de reabilitação de
sistemas de água de Namogelia e Bilibiza,
incluindo a construção de 10 fossas
biológicas nas unidades Sanitárias de Ocua,
Nacoto, Mmala, Samora Machel, Marera,
Muege, Mazeze, Chiúre-Velho, Katapua
e montagem de electrobomba na US de
Chiúre-Velho

Pessoas, Singulares,
micro, Pequenas e Médias
Empresas inscritas no
Cadastro Único

Data: 21/6/2021
Hora: 9.45 horas

Data: 21/6/2021
Hora: 12.00 horas

Data: 21/6/2021
Hora: 12.30 horas

1500,00MT

1500,00MT

Data: 1/6/2021 /
18/6/2021
Hora: das 7.00 às
15.00 horas

Data: 28/6/2021
Hora: 9.00 horas

Data: 28/6/2021
Hora: 9.00 horas

Data:1/6/2021
/ 18/6/2021
Hora: das 7.00 às
15.00 horas

1500,00MT

Data: 28/6/2021
Hora: 9.00 horas

Data: 1/6/2021 /
18/6/2021
Hora: das 7.00 às
15.00 horas

1500,00MT

Data: 28/6/2021
Hora: 9.00 horas

Data: 1/6/2021 /
18/6/2021
Hora: das 7.00 às
15.00 horas

1500,00MT

Data: 28/6/2021
Hora: 9.00 horas

1500,00MT

Data: 28/6/2021
Hora: 9.00 horas

Data: 1/6/2021 /
18/6/2021
Hora: das 7.00 às
15.00 horas

Data: 1/6/2021 /
18/6/2021
Hora: das 7.00 às
15.00 horas

2.

Os concorrentes interessados poderão examinar ou adquirir os documentos de concurso durante as horas normais de expediente na UGEA do SDPI.

4.
5.
6.

O valor do documento do concurso acima referido, deverá ser depositado na conta 447868692 Millennium BIM com o Titular SDPI-Chiúre
O praso de validade das propostas é de 90 dias a partir da data da abertura das propostas.
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.
Chiúre, aos 26 de Maio de 2021
Autoridade Compentente
(Assinatura ilegível)
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PUBLICIDADE

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE
ISCISA

Concurso de Contratação de Docentes na Carreira de Assistentes Universitários, Categoria equiparada a Assistentes Estagiários, Escalão 1
Lista Provisória dos Candidatos Apurados e Não Apurados para a Fase de Entrevista
Tendo sido autorizado por Despacho de 30/4/2021, do Director-Geral do ISCISA, a abertura do concurso de Contratação
de 30 Docentes na Carreira de Assistentes Universitários, Categoria equiparada a Assistentes Estagiários, Escalão 1 para
os diversos cursos ministrados no ISCISA, publica-se a lista provisória dos candidatos apurados e não apurados em sede
da avaliação documental à fase seguinte (entrevista).
Para efeitos de reclamação caso não concorde com a deliberação do júri, deve ser submetida dentro do prazo de 5 dias,
contados a partir da data de publicação da presente lista. Mais, se comunica que as entrevistas serão realizadas nos dias
10 e 11 de Junho, com início às 9.00 horas na Sala de Reuniões do ISCISA, tendo em conta os seguintes conteúdos:
a) Conhecimentos do Candidato nas matérias relativas à área de habilitação;
b) O grau de conhecimento sobre a legislação relativa ao regulamento e normas de funcionamento de Ensino Superior
e do Estatuto e Regulamento Geral dos Funcionários e Agentes do Estado;
c) As informações relevantes param o exercício da ocupação a preencher;
d) A objectividade e referência lógica da argumentação, utilização correcta do vocabulário e normas gramaticais bem
como a atitude e comportamento demostrado pelo candidato. Obedecendo o seguinte calendário:
Dia 10/6/2021
Nᵒ
1
2
3
4
5

Curso
Curso de Enfermagem Geral
Curso da Terapia da Fala
Curso de Tecnologia Biomédica Laboratorial
Curso de Anatomia Patológica
Curso de Psicologia Clínica

Hora
9.00 às 12.00 horas
13.00 às 15.30 horas

Curso

Hora

Curso de Fisioterapia
Curso de Terapia Ocupacional
Curso de Administração e Gestão Hospitalar
Curso de Saúde Pública
Curso de Serviço Social
Curso de Radiologia

9.00 às 12.00 horas
13.00 às 15.30 horas

1. Curso de Enfermagem Geral
Nᵒ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nome
Paulo Simão Cumane
Rogerio Raimundo João
Endice de Luisa Albano Constantino
Geremias José Mendos
Rainer Xavier Araibo
Donaldo Felisberto Guenha
Genoveva Paciência Madivadua
Santos Bonifácio Parruque
Toni Salvador Massiaba Jorge

Pontuação
16
16
15
15
15
15
9
9
7

Resultado
Apurado
Apurado
Apurada
Apurado
Apurado
Apurado
Não Apurada
Não Apurado
Não Apurado

Posição
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

Observação

a)
b)
c)

2. Curso da Terapia da Fala
Nᵒ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nome
Jessica Eulalia Humberto Luis
Vânia Sílvia Samuel Nhantumbo
Ana Albino Forquilha
Arcélia Daniel Cumbe
Ivone Filipe Cavane
Maria de Lurdes Bento Sive
Olga Mafalda Jeremias Jossefsa
Osvaldo Olímpio Magumane
Samira Edna Faife Matsolo
Verónica Raúl Sibinde
Yolanda Silaure Jona Magaia
Daniel Manteiga Joaquim

Pontuação
18
18
16
15
15
14
14
14
14
14
14
8

Resultado
Apurada
Apurada
Apurada
Apurada
Apurada
Apurada
Apurada
Apurado
Apurada
Apurada
Apurada
Não Apurado

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

Observação

Nome
Adolfo Faustino Bulambo
Amorlegre Lino Macuacua
Ana Paula Filipe Mondlane
Assíria Roalina de A.Vuca
Avertino Benedito
Edipo Ilton Isabel Damião
Janete Januário do Santos
Olga Sérgio Pedro
Ernesto Roberto Macuacua
Arnaldo Alice Vilanculo
Francisco Manuel Fernando
Gorete Paulo Namuanho
Hélio Lucas Ndima
Iolanda Rosa Zita
Janete Boaventura Machai
Júlio Ernesto
Marta Tómas Gonasse Lampião
Ocília Fernando Machava
Rostino Alfredo Chabisse

b)

Pontuação
18
18
18
17
17
15
15
14
14
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8

Resultado
Apurado
Apurado
Apurada
Apurada
Apurado
Apurado
Apurada
Apurada
Apurado
Não Apurado
Não Apurado
Não Apurada
Não Apurado
Não Apurada
Não Apurada
Não Apurado
Não Apurada
Não Apurada
Não Apurado

Posição
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º

Observação

a)
b)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
b)

3. Curso de Radiologia
Nᵒ
1

Nome
Reginaldo Fanuel Massicane

Pontuação
15

Resultado
Apurado

Posição
Única

Observação

Resultado
Apurada
Apurada
Apurado
Apurado
Apurado
Apurado

Posição
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Observação

Resultado
Apurado
Apurado
Apurada
Apurada
Apurada
Apurada
Apurada
Apurada
Apurada
Apurado
Não Apurada
Não Apurada
Não Apurada
Não Apurado
Não Apurada
Não Apurado
Não Apurada
Não Apurado
Não Apurada

Posição
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

Observação

Posição
1º

Observação

4. Curso de Anatomia Patológica
Nº
1
2
3
4
5
6

Nome
Amélia Alfredo Chongo
Ana Lídia Agostingo Simbine
Arnaldo Carlos Dombe
Miguel Bica
Carlos Estevao Mutemba
Wilson Ferreira Mboa

Pontuação
18
17
16
16
16
12

5. Curso de Psicologia Clínica
Nº
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nome
Aldo João Saúte
Edson Alfredo
Graça Cornélia Damião Paulo
Kayinfa Nicole da C. P. Edgar
Vânia Tatiana Elisa Nelson Langa
Zulfa Zacarias Jeremias
Agineta Alzira Chauque
Ancha Alaideth Paulo Uamusse
Marcia Marcelino Binda
Viriate Chaurombo Artur
Cesaltina Tânia Nhamtumbo
Charamatane Malache Tauacale
Leonilde Matias Chaúque
Lionel F. Salvador Pauque
Lenira Sandra Mahoque
Moisés Naftal Thumbo
Mónica F. Jose Machivene
Abiatar Armindo Vilanculo
Anke da Flora Simeao Matsimbe

Pontuação
18
18
17
17
17
16
15
14
14
12
9
9
8
8
8
8
8
7
7

c)
d)
c)
c)
c)
b)
b)
a)
a)

6. Curso de Fisioterapia
Nᵒ
1

Nome
Tânia Idalina Dinis Tembe

15
14
14
14
8

Apurada
Apurada
Apurada
Apurada
Não Apurado

2º
3º
4º
5º
6º

b)

7. Curso Terapia Ocupacional
Nᵒ
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nome
Alberto Afonso Macucule
Ângelo Alexandre Maiela
Dulce faustino César Cocoma
Edite Rosalina Bernardino Mondlane
Filomena Fernando A. Uamusse
Francisco Moisés
Hélder Ambrósio Chissaque
Isabel Alzira R. Mugabe
Lucrência Carmen A. da Conceição
Mariza Jaime Zunguene
Tarmínio Olafio langa

Pontuação
16
16
15
15
15
14
14
14
14
14
14

Resultado
Apurado
Apurado
Apurada
Apurada
Apurada
Apurado
Apurado
Apurada
Apurada
Apurada
Apurado

Posição
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º

Observação

Nº
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nome
Abel Gaspar Mario Jose
Beatriz A. G. Matola
Francisco C. Ernesto
Gerson José de Sousa
Hélio Luisa João Bata
Inocência Da Helena Vaz Fijua
Lucas Cheia Manuel
lucílio Fábio Casimiro Chemane
Lucrêncio Arminda Mussa
Madalena Paulo Morrombe
Maulano Marcos
Orlando Pedro Camacho
Paulo Virgílio Mangue
Quenita Francisco. S. Viagem
Zaida Ibrahimo Ussemane
Carla Maria dos A. C. C. Langa
Carlota Januario Xerinda
Dinária Matias Chauque
Eltom Ernesto Bie
Flávio Domingos Dava
José Bento E. M. Júnior
Lárcia João Machaieie
Minellcha Cofe B. Foloma
Penina Artemisa Covele Sitoe

Pontuação
18
18
17
17
17
16
15
14
14
14
14
13
13
13
13
8
8
7
7
8
8
8
8
8

Resultado
Apurado
Apurada
Apurado
Apurado
Apurado
Apurada
Apurado
Apurado
Apurado
Apurada
Apurado
Apurado
Apurado
Apurada
Apurada
Não Apurada
Não Apurada
Não Apurada
Não Apurado
Não Apurado
Não Apurado
Não Apurada
Não Apurada
Não Apurada

Posição
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º

Observação

Pontuação
18
18
17
17
17
16
15
15
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Resultado
Apurado
Apurada
Apurada
Apurada
Apurada
Apurada
Apurada
Apurado
Não Apurado
Não Apurada
Não Apurado
Não Apurada
Não Apurado
Não Apurada
Não Apurada
Não Apurada
Não Apurado
Não Apurada
Não Apurado
Não Apurada
Não Apurada
Não Apurada
Não Apurada
Não Apurada
Não Apurado
Não Apurado
Não Apurada

Posição
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º

Observação

Pontuação
18
18
17
17
17
16
15
15
15
15
15
15
15
8
8
8
8

Resultado
Apurada
Apurado
Apurado
Apurada
Apurada
Apurado
Apurada
Apurada
Apurada
Apurada
Apurada
Apurado
Apurada
Não Apurado
Não Apurada
Não Apurado
Não Apurado

Posição
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10 º
11 º
12 º
13 º
14 º
16 º
17 º
18 º

Observação

c)
b)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
b)

9. Curso de Serviço Social

3. Curso de Tecnologia Biomédica Laboratorial
Nᵒ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Jordânia Ilda Simao
Rosa Agostinho
Flora Salvador Ernesto
Winass Albertina José De Figueiredo
Francisco Julio Bila

8. Curso de Administração e Gestão Hospitalar

Dia 11/6/2021
Nᵒ
1
2
3
4
5
6

2
3
4
5
6

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nome
Baptista Mauricio Tique
Clementina Arlindo Nhantumbo
Ely Sandra Alberto Banze
Iva Flavia Andre Nguenha
Jacinta Natalia Maluleque
Matilde Conceicao Timane Langa
Nália Dulcidia M. F. Calua
Eusébio Paulo Antonio
Cabral Bulumete Chauque
Célia Paulo Muthuque Muchanga
Elton Estefane Alberto Macuacua
Elsa Silvestre Macamo
Emmanuel J. Raimundo Manuel
Esperança Samuel Vida
Felícia Zefanias Cossa
Felismina Sebastiao Matusse
Gildo Aliante
Glória Alberto Nhanala
Jaime Rafael Munguambe Júnior
Leonor Cardoso Almeida Machado
Lúcia Frederico Molela
Marta Tiodoro Langa
Neligénia Merina Macuacua
Nércia Alberto Michavo
Paulino Magido
Rafael Vasco Manganhel
Valódia Vanessa V. Munguambe

a)
a)
a)
b)
a)
a)
b)
a)
a)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
b)
b)
a)
a)

10. Curso de Saúde Pública
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18

Nome
Anelta Armando Tomo
António Ernesto Mucombo
Armando Maiera
Célia Jose Laice Sitoe
Cláudia Francisco Domalamo
Daniel Jose Pedro Mauire
Delma David Chinavane
Francisca Elisa Paulino Cumbane
Gérsia Joaquim Cumbane
Leila da Flora Chaves Macuacua
Maria das Dores Sitoe
Morais Alexandre Chinolane
Tânia Armando Manuel Ngonhamo
Armando Mateus Moiana
Edite da Silma Chirindza
Etelvino Carlos João Migode
Jenisse Abilio Jonas Mbanze

a)
a)
a)
a)

Notas
a) Área de Formação Inicial (Licenciatura) não compatível;
b) Média de Formação inferior ao exigido;
c) Documentação Incompleta;
d) Vínculo no Aparelho de Estado e candidatura a Tempo Parcial.
E por ser verdade, o júri remete a presente lista provisória para efeitos de publicação, a qual vai devidamente assinada.
Maputo, aos 27 de Maio de 2021
O Presidente do Júri

Pontuação
16

Resultado
Apurada

(Ilegível)
3843
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República de Moçambique
Ministério da Saúde
Instituto de Ciências de Saúde de Maputo
Unidade Gestora executora das Aquisições (UGEA)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade
de Maputo
2ª Secção Comercial

Anúncio de Adjudicação e de Cancelamento de Concursos

ANÚNCIO

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:
Número do concurso

Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da
Cidade de Maputo correm
éditos de 30 (trinta) dias, citando o executado: AGRIPAH
LAISSON KANDIERO, com
última residência conhecida
na Av. Olof Palme, nº 355, R/C,
Bairro Central, nesta cidade,
ora em parte incerta, para no
prazo de 10 (dez) dias, que
começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar
da data da segunda e última
publicação deste anúncio no
jornal, pagar ao exequente:
BCI-BANCO COMERCIAL E
DE INVESTIMENTOS, SA, a
quantia de 3.518 610,47MT
(três milhões, quinhentos e
dezoito mil, seiscentos e dez
meticais e quarenta e sete
centavos), em dívida nos Autos de Execução Ordinária,
nº 2/2021-I, que por esta
Secção lhe move o referido
exequente ou, no mesmo prazo nomear à penhora bens suficientes para pagamento da
dívida e do mais que acrescer
ou deduzir a oposição que
tiver, nos termos do artigo
811º, nº 1 do Código do Processo Civil, sob pena de, não o
fazendo, se devolver o direito
ao exequente, prosseguindo
a execução seus ulteriores
termos, conforme tudo melhor consta da petição inicial,
cujo duplicado se encontra
à disposição desta Secção,
onde poderá solicitá-lo em
qualquer dia útil dentro das
horas normais de expediente.
Maputo, aos 15 de Abril de
2021
O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane
Verifiquei
A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane
5581

Objecto

Fornecimento de Material Médicocirúrgico.
Manutenção e reparação de
Concurso Limitado n° 58A001441/CL/9/UGEA/2021
equipamento de laboratorio
Concurso Limitado n° 58A001441/CL/10/UGEA/2021 Fornecimento de Horticolas
Concurso Limitado n° 58A001441/CL/11/UGEA/2021 Fornecimento de carnes
Fornecimento de material de cama,
Concurso Limitado n° 58A001441/CL/12/UGEA/2021
banho e mesa
Fornecimento de Produtos de
Concurso Limitado n° 58A001441/CL3/UGEA/2021
Mercearia
Concurso por cotações n° 58A001441/CC/4/UGEA/
Serviços de Manutenção e Reparação
ICSM/2021
de Ar condicionados
Concurso Limitado n° 58A001441/CL/2/UGEA/2021

Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/5/UGEA/
ICSM/2021
Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/13/UGEA/
ICSM/2021
Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/17/UGEA/
ICSM/2021

Fornecimento de Serviços de Catering

Valor
Adjudicado

Modalidade

Empresa Adjudicado

Limitado

Electromed, Lda

1,432,080.00

Limitado

Cancelado

_

Limitado
Limitado

CN Cetrain
Armazens Caracol

456,800.00Mt
926,000,00Mt

Limitado

Cancelado

-

Limitado

Casa Bhay

897,526.00Mt

Cotações

Wami Serviços
Comercio, Lda

Cotações

CORESE
Serviços

e

Catering

As empresas não reuniram
requisitos de qualificação

Propostas apresentadas acima
do cabimento disponível

28,957.50Mt
7,757.10Mt

Fornecimento de Material de tipografia Limitado

Gabriela Opincai

46,000.00

Fornecimento de serviços de limpeza
de fossas e esgotos

Anserv, Lda

26,910.00Mt

Cotações

Motivo de cancelamento

Maputo, Junho de 2021
A Autoridade Competente
Ilegível
5575

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

Anúncio de Adjudicação
De acordo com alínea d) do n°3 do Artigo 33 conjugado com o Artigo 64, ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de serviços ao Estado,
aprovado pela Decreto 5/2016 de 24 de Março, comunicamos adjudicação dos objectos de concurso abaixo indicado:

Objecto de concurso

Modalidade de concurso
Material de escritório
Concurso por cotações
Fornecimento de cacifos
Concurso por cotações
Fornecimento de combustível
Concurso por cotações
Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza
Concurso por cotações
Fornecimento de impressoras
Concurso por cotações
Fornecimento de Carimbos
Concurso por cotações
Fornecimento de Material de Consumo informático
Concurso por cotações
Fornecimento de Crachás
Concurso por cotações
Fornecimento de géneros alimentícios
Concurso por cotações
Fornecimento de Material de consumo de informático
Concurso por cotações
Arrendamento para Funcionamento da instituição
Ajuste Directo
Arrendamento de imóvel
Adjuste Directo
Fornecimento de quinze (15) Desktop
Concurso Limitado
Fornecimento de Maquina fotocopiadora multifuncional
Concurso por cotações
Fornecimento de Mesas de 4 Lugares (ilhas)
Concurso por cotações
Fornecimento de electrodomésticos
Concurso por cotações
Fornecimento de acessórios para viaturas da instituição
Concurso por cotações
Fornecimento de combustível e lubrificantes
Concurso Limitado
Fornecimento de Serviços Gráficos
Concurso Por cotações
Fornecimento de Catering
Concurso Por cotações
Fornecimento de Letreiro
Concurso Por cotações
Fornecimento de serviços de carpintaria
Concurso Por cotações
Fornecimento de extintores,
Concurso Por cotações
Fornecimento de serviços de reprodução de copiar de cadernetas SIGEDAP para instituição Concurso Por cotações
Fornecimento de serviços de limpeza
Concurso Por cotações
Fornecimento de uma mesa de reuniões e quinze cadeiras fixas com encosto médio
Concurso Limitado
Fornecimento de uma (01) secretaria executiva e um (01) bloco móvel de três gavetas para
Concurso Limitado
uso na instituição
Fornecimento de trinta (30) cadeiras com encosto médio para uso na instituição
Concurso Por cotações
Fornecimento de tendas e WC
Concurso Por cotações
Fornecimento de serviços sanitário
Concurso Por cotações
Fornecimento de serviços publicitário e aluguer de tela
Concurso Por cotações
Fornecimento de MICRO-ONDA
Concurso Por cotações
Construção e reabilitação de tanques e gaiolas e respectivo enchimento de agua, povoamento
Concurso Limitado
e provisão de alimentação.
Lote I
Reabilitação de regadio de Marracuene - sede
Concurso Limitado
Lote II
Reabilitação do tanque carracecida da Manhiça – sede
Concurso Limitado
Concurso
Limitado
Fornecimento de combustível e lubrificantes
renovação
Fornecimento de camisetes e bonés
Concurso Por cotações
Fornecimento de géneros alimentícios
Concurso Por cotações
Fornecimento de material de higiene e limpeza
Concurso Por cotações
Fornecimento de serviços de reprodução de fichas do património e copias de cadernetas
Concurso Por cotações
Fornecimento de suporte para extintores
Ajuste Directo
Fornecimento de tecido de linha, rolo de pano e alfinete
Concurso Por cotações
Fornecimento de recargas
Ajuste Directo
Fornecimento de recargas
Ajuste Directo
Fornecimento de serviços de reprodução de carachas para funcionários da instituição,
Ajuste Directo

Nome da Empresa
Académica, lda
A – One Destribuiter, Lda
Lúrio combustíveis e Lubrificantes, LDA
Mais Supermercado, Lda
Aya comercial multiservice, EI
Alfa serviços. EI
Académica, lda
Coseba
Mais Supermercado.Lda
Académica Limitada
Mansur Adamo
Alberto João wite
Extras bits
Extras bits
L.Duarte Dos Santos, Lda
SAMSUNG
Estacão de serviços Mabodjodjo
Estacão serviços Mariliza
Global office, LDA
Complexo Palhota Residencial, Lda
Alfa Servicos.Ei
Chaveiro Mundial
Extin
Global Office, Lda
Agencia Global de Comercio & Investimento
L. Duarte Dos Santos, Lda

Valor
344.834.10MT
107.640,00MT
350.000.00MT
348.059,00MT
121.810.00
15.795.00MT
348.192,00MT
49.959.00MT
349.802.00MT
344.834,10MT
1.200.000.00MT
540.000.00MT
842.400.00MT
225.810.00MT
208.300.00MT
127.327.74MT
348.434.53MT
1.434.912.00MT
97.344.00MT
333.157,50MT
52.708,50MT
19.773,00MT
18.511,14MT
49.491,00MT
347.490,00MT
457.433,73MT

L. Duarte Dos Santos, Lda

113.725,17MT

L. Duarte dos santos, lda
ERPC & Serviços
Passos de África, Lda
Sniper marketing, lda
Casa das loiças

236.833,74MT
100.000,00MA
49.000,00MT
56.308,01MT
17.000,00MT

LA & S Services, Lda

2.900.000,00MT

E & F Construções
E & F Construções

1.400.000,00MT
1.410.000,00MT

Estacão serviços Mariliza

1.434.912.00MT

Global Office, Lda
Mais Supermercado, Lda
Mais Supermercado, Lda
Global Office, Lda
EXTIN
Mozambique International trading, Lda
MOVITEL
VODACOM
COSEBA

82.896,00MT
345.432,00MT
344.679,00MT
24.600,00MT
9.828,00MT
19.410,00MT
50.000,00MT
100.000,00MT
60.000,00MT

Maputo, ao 27 de Maio de 2021
Autoridade Competente
Ilegível
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE GAZA

SECRETARIA DO ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO

INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E ESTUDOS LABORAIS ALBERTO CASSIMO

DELEGAÇÃO PROVINCIAL

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional de Gaza convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:
N/O

O NOTÍCIAS
DEDICA
DIARIAMENTE
UMA PÁGINA
À CIDADE
DA BEIRA

1
02
03
04

Modalidade

Objecto do Concurso

Concurso de pequena dimensão nº 02/INEFP.G/
UGEA/2021
Concurso de pequena dimensão nº 3/INEFP.G/
UGEA/2021
Concurso de pequena dimensão nº 04/INEFP.G/
UGEA/2021
Concurso de pequena dimensão nº 05/INEFP.G/
UGEA/2021

Aquisição de consumíveis de formação profissional
e kit’s para auto emprego
Fornecimento de material de escritório
Fornecimento de material de higiene e limpeza
Manutenção de reparação de viaturas

Data e hora de
entrega da proposta
16/6/2021
pelas 9.00 horas
16/6/2021
pelas 10.00 horas
16/6/2021
pelas 11.00 horas
16/6/2021
pelas 12.00 horas

Data e hora de
abertura da proposta
16/6/2021
pelas 9.30 horas
16/6/2021
pelas 10.30 horas
16/6/2021
pelas 11.30 horas
16/6/2021
pelas 12.30 horas

Importância do
Caderno de Encargo

Garantia
Provisória

1000,00MT

Não Aplicável

1000,00MT

Não Aplicável

1000,00MT

Não Aplicável

1000,00MT

Não Aplicável

2. Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquirí-los no INEFP-Gaza, Rua Maguiguane, Cidade de Xai-Xai, pela importância de 1.000,00MT
não reembolsável.
3. O período da validade das propostas é de 90 dias.
4. As propostas serão entregues no endereço acima indicado e na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
5. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de
8 de Março.
Xai- Xai, Maio de 2021
Entidade Competente

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ADENDA Nº 2
ANÚNCIO DE PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Alteração da Data-final de Submissão das Propostas
País: Moçambique
Sector: Social
Número de Concurso: 41A/PPP/0001/2021
Último dia de submissão: 20 de Junho de 2021
Objecto: Constituição de Parcerias para Gestão de Fábricas de Processamento de Ração com Capacidade de 1,5 toneladas/hora em Chimbunila,

Província do Niassa e 5 toneladas/hora em Gurué, Província da Zambézia em Regime de Parceria Público Privado

Económica e Financeira, constantes dos Termos de Referência (TdR) para responder ao objecto de
contratação, todos os concorrentes deverão juntar à Manifestação de Interesse os comprovativos de sua
elegibilidade, através dos seguintes documentos válidos:

1. O Governo de Moçambique recebeu financiamento do Fundo Africano de Desenvolvimento para custear o
Projecto de Criação de Emprego e Melhoria de Meios de Subsistência, e pretende aplicar parte do montante
acordado para este empréstimo ao emponderamento do Sector Privado, com o prossuposto de que este
representa uma força motriz na geração de emprego, melhoria de renda e redução dos níveis de pobreza
e desigualidades sociais.
2. O Projecto, a ser implementado pelo Ministério da Indústria e Comércio, através do Instituto para a
Promoção das Pequenas e Médias Empresas (IPEME, IP), tem como principal objectivo contribuir para
Geração de Emprego e Melhoria de Renda, e visa igualmente à promoção da igualdade de género e
a redução da pobreza em Moçambique, apoiando em especial as mulheres e jovens empreendedores,
através do desenvolvimento de competências de empreendedorismo na cadeia de valor avícola.
3. Ao abrigo de um Contrato de Gestão, o IPEME pretende por critérios transparentes e competitivos acolher,
encorajar e potenciar o Sector Privado por via de operacionalização de duas infra-estruturas fabris, sendo:
(i) uma no Distrito de Chimbunila, na Província do Niassa com capacidade para processamento de ração
1,5ton/h e (ii) outra no Distrito de Gurué, Província da Zambézia com capacidade para processamento
de 5ton/h. Importa salientar que todas as unidades fabrís contarão com um Laboratório de Controlo de
Qualidade, Secadora de Milho e Grupo Gerador.
4. A Concessão de exploração das áreas em referência enquadra-se nas prerrogativas especiais do Instituto
para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas previstas na alínea h), do artigo 5, da Resolução nº
5/2021, de 2 de Fevereiro e, nos termos estabelecidos na Lei nº 15/2011, de 10 de Agosto, de Parecerias
Público Privadas, Concessões Empresariais e Projectos de Grande Dimensão e, do Decreto 16/2012 de 4
de Junho, que regula a Lei retro citada, conjugado com o Decreto nº 5/2016, de 8 de Março que regula a
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.
5. É nesta prespectiva que se pretende identificar dois (2) Parceiros Privados interessados, com experiência
consideravél numa das componentes da cadeia de valor avícola e possuir a capacidade para manter e
garantir a existência de meios suficientes para operacionalizar uma vez construídos os empreendimentos,
para responder a demanda do projecto. Vide detalhes nos TdR.
6. Assim, o Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas convida a todos Parceiros e Investidores
elegíveis e interessados, na celebração de contratos para deter os Direitos de Gestão para Operação e
Devolução de empreendimentos mediante termos e condições, a submeterem a sua manifestação de
interesse, conforme indicado abaixo:
Nº de
Objecto de Concessão
Localização
Referência
Fábrica de ração com capacidade de processamento
Distrito de Chimbunila Lote I
1,5ton/h, laboratório de controlo de qualidade e grupo
Província do Niassa
gerador, com dimensão de 9,64ha
Fábrica de ração com capacidade de processamento
Distrito de Gurué - Província
Lote II
5,0ton/h, laboratório de controlo de qualidade, secadora
da Zambézia
de milho e grupo gerador, com dimensão de 7,0ha
7. Para o efeito, e adicionalmente aos requisitos de Capacidade Técnica e Organizacional, Capacidade

(i)
(ii)

Certificado do Cadastro Único de Fornecedores e Prestadores de Serviços ao Estado - UFSA;
Documento comprovativo de que o candidato não se encontra impedido de participar em concursos
públicos;
(iii) Declaração periódica de rendimentos dos últimos três (03) exercícios económicos;
(iv)
Declaração de informação contabilística fiscal dos últimos três (03) exercícios económicos;
(v)
Declaração de que não há pedido de falência ou concordata;
(vi)
Alvará ou documento equivalente adequado ao objecto de contratação;
(vii) Certidão válida de quitação emitida pela Administração Fiscal;
(viii) Declaração válida emitida pela instituição responsável pelo sistema nacional de segurança social
(INSS);
(ix)
Documento válido emitido pelo Instituto Nacional de Estatística (INE);
(x)
Selo Made In Mozambique ou entrada do pedido.
(xi)
Demonstrar, na sua proposta, a sua experiência, domínio, capacidade e todas as restantes qualificações
para elegibilidade ao contrato de sessão de exploração, através de demonstrações financeiras dos
últimos 3 anos (ou carta de compromisso do financiador, incluindo os termos de financiamento),
portfólio de negócios e estudo de viabilidade técnica e financeira do negócio que pretende explorar.
NB: Cada empresa que compõe o grupo da empresa concorrente, quer em forma de associada ou com
intenção de constituição futura de consórcio, deverá apresentar os documentos acima indicados para que a
sua referência seja aceite como parte integrante da proposta do concorrente.
8. As empresas interessadas poderão levantar os Termos de Referência e solicitar esclarecimentos para o
presente objecto de contratação, nas horas normais de expediente (das 7.30 às 15.30 horas), a partir da
data da publicação do anúncio, no seguinte endereço:
Attn: IPEME, Directora-Geral
Joaquina Gumeta
Av. 25 de Setembro, n.º 1509, 1º andar
Maputo, Moçambique
E-mail: jgumeta@gmail.com copiado para finance.proger@gmail.com
9. Os Critérios de selecção das empresas terão como pressupostos as normas estabelecidas na Lei nº 15/2011
de 10 de Agosto, sobre Parecerias Público Privadas (PPP), e nos termos do Decreto nº 16/2012, de 4 de
Junho, conjugados 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.
Maputo, aos 3 de Junho de 2021
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TETE EM FOCO
Superfície 78 778 km²
População 1 606 568 (2007); 17 Distritos

Ferrovia vai catapultar
economia de Mutarara

PROJECTO PRODAPE

Cerca de 2300
famílias vão
dedicar-se à
aquacultura

COM a entrada em funcionamento, no primeiro trimestre
do próximo ano, do ramal de
linha-férrea Dona Ana-Vila
Nova da Fronteira, em Mutarara, ligando o país à vizinha
República do Malawi, estão
criadas as condições para o desenvolvimento daquele distrito
do sul da província de Tete.
Alguns cidadãos residentes
no distrito de Mutarara manifestaram a sua alegria pelo
arranque da obra de reconstrução da linha-férrea, infra-estrutura que vai reactivar negócios e facilitar a movimentação
de pessoas e bens naquele ponto da província de Tete.
“Finalmente, vamos usufruir desta infra-estrutura
paralisada desde Setembro
de 1986 e isso vai alavancar a
nossa economia financeira,
uma vez que o traçado da linha
atravessa comunidades com
um potencial alto de produção
agrícola e pesqueira e isso vai

BERNARDO CARLOS

O

PROJECTO de aquacultura
PRODAPE,
lançado há dias em
Chitima, em Tete,
pelo Presidente da
República, Filipe Nyusi, vai
abarcar numa primeira fase
cerca de 2320 famílias distribuídas pelos distritos de Mágoè, Cahora-Bassa e Marávia,
facto que vai contribuir significativamente para o aumento
da renda dos agregados.
O governador de Tete, Domingos Viola, que prestou esta
informação há dias ao nosso
jornal, revelou que a província
tem uma área de águas interiores de cerca de 2900 quilómetros quadrados e que a actividade piscatória constitui uma
das principais fontes de rendimento das comunidades rurais
situadas ao longo da Albufeira
de Cahora-Bassa.
Sem descurar do potencial do Zambeze, que atravessa um pouco todos os distritos
do centro e sul da província,
os restantes distritos situados
fora do leito do rio também são
potenciais para o desenvolvimento da aquacultura.
“A aquacultura na nossa
província é exercida por cerca
de 460 piscicultores com um
volume global de captura de
994,5 toneladas por ano, assu-

beneficiar a população”, disse
Salgado Pantie.
Um outro dado que vai
impulsionar o crescimento
da vida da população das comunidades por onde passa a
linha, de Nyamawábwè à Vila
Nova da Fronteira, é a interligação das zonas à rede nacional
de energia, cujas obras estão
a níveis altos de execução, o
que vai trazer outros ganhos
para as comunidades locais.
Em contacto há dias em Nyamawábwè, sede distrital de
Mutarara, o administrador
Lucas Muidingue reforçou que
o projecto de reconstrução do
ramal Dona Ana-Vila Nova da
Fronteira abre novas oportunidades de negócios que prestarão passos decisivos para
alavancar o crescimento social
e económico das comunidades
daquela região do país.
“O transporte ferroviário é
uma das grandes mais-valias
para o desenvolvimento do

nosso distrito, uma vez que
por aqui passam comboios
que partem do Porto da Beira e Dondo, em Sofala, para a
estação ferroviária da cidade
carbonífera de Moatize e a interligação com o vizinho Malawi, acção que vai galvanizar
a economia das comunidades
por onde a linha-férrea atravessa”, apontou.
Disse ainda que, apesar de
a rede rodoviária estar em circulação um pouco pelo distrito, o transporte ferroviário tem
vantagens devido aos baixos
custos aplicados para o transporte de pessoas e bens para
efeitos de mobilidade de negócios, entre outros fins convenientes.
“A população do distrito
de Mutarara teve sempre como
tábua de salvação o transporte
ferroviário para a materialização dos seus intentos, como
é o caso da realização de feiras de negócios assim como a

mobilidade para outros pontos
do distrito e do país”, complementou Muidingue.
Por outro, o administrador referiu que a paralisação
de comboios de transporte de
passageiros ligando Nyamawábwè às cidades de Tete e Sofala
devido a vários factores dentre
estes a pandemia da Covid-19
contribuiu seriamente nos
avanços da economia da população, que sempre usou o
transporte para a execução dos
seus programas e negócios.
A reabertura da via para
comboios para a Vila Nova da
Fronteira e para o Malawi as
comunidades do distrito de
Mutarara terão outra oportunidade de emprego, uma vez que
a empresa Portos e Caminhos
de Ferro de Moçambique vai
necessitar de pessoal de apoio
para assegurar trabalhos de
manutenção da linha-férrea,
entre outras actividades inerentes ao sector.

PRM aperta o cerco aos criminosos

A produção de peixe em cativeiro vai melhorar a dieta da população

mindo assim particular importância na garantia de postos de
emprego, segurança alimentar
e de renda familiar”, precisou
Viola.
Com a implementação deste projecto e dadas outras características da província impõe-se ao Conselho Executivo
provincial o desafio de agregar
a actividade na cadeia de valor
produtiva, por exemplo incentivar a produção na zona norte

da província, com grande potencial agrícola, de ração a fim
de alimentar o sector da aquacultura.
Esta medida impulsionará
a cultura e comercialização da
soja, matéria-prima importante na produção de ração,
integrando uma vasta cadeia
de valor que contempla ainda
a agricultura, comércio e outras áreas, trazendo benefícios
como a criação de mais empre-

gos nas comunidades rurais.
“Deste modo, tudo leva-nos a acreditar tratar-se de
um desafio de vital importância para a dinamização da
economia das comunidades
envolvidas e no geral de toda
a nossa província”, sublinhou
Domingos Viola, acrescentando que o Conselho Executivo
provincial implementará acções que garantam o sucesso
do projecto PRODAPE.

O COMANDo Provincial da PRM está a redobrar esforços para o melhoramento das
operações para o combate ao crime em vários pontos da província de Tete com vista a
trazer a tranquilidade pública, perturbada
pela acção de malfeitores.
A comandante da PRM em Tete, Ania
Jagaje, revelou há dias que como consequência das acções operativas nos últimos
tempos foram neutralizadas duas quadrilhas de criminosos constituídas por 16 indivíduos que se dedicavam a assaltos à mão
armada em residências e estabelecimentos
comerciais, consumo e venda de estupefacientes, mormente “cannabis sativa” e
heroína.
Estes criminosos engendravam os seus
intentos nos municípios de Tete, Moatize,
vila de Úlonguè e noutros pontos da província, onde a PRM recuperou alguns bens
roubados.
“Como resultados operativos, tenho a
destacar a neutralização de duas quadrilhas
de malfeitores que se dedicavam a assaltos

a mão armada nas residências e estabelecimentos comerciais e consumo e venda de
droga”, apontou Ania Jagaje.
Durante o ano passado, segundo a comandante, a situação da ordem pública foi
caracterizada pela redução do índice geral
de criminalidade, destacando-se a baixa de
estatísticas de homicídios voluntários e os
roubos com recurso a arma de fogo, o que
permitiu o alcance de 98 por cento da resposta policial alcançada em relação ao planificado no Plano Operativo Anual (POA)
de 85,2 por cento definido para 2020.
Entretanto, o Comando Provincial da
PRM conseguiu, durante os últimos dez
meses, neutralizar 271 cidadãos, dos quais
102 por violação de fronteira e 61 imigrantes ilegais que, usando a linha fronteiriça com o Malawi, Zâmbia e Zimbabwe se
introduzem em território moçambicano
através da província de Tete em trânsito
para a África do Sul.
A comandante Ania Jagaje enalteceu o
papel desempenhado pela população no

estreitamente do relacionamento com a
corporação, acção que tem permitido a
PRM efectuar buscas e neutralizar criminosos.
Por outro lado, a PRM reconhece o
apoio disponibilizado pelos operadores e
agentes económicos na província, concretamente nos distritos, no melhoramento e
construção de infra-estruturas condignas
para acomodação das forças policiais para
o desempenho cabal das suas funções no
quadro de manutenção da ordem, segurança e tranquilidade pública.
A comandante da PRM afirmou ainda
estarem em curso medidas aplicativas em
todos os recursos à disposição para fazer
face aos desafios que o país atravessa actualmente. “Pedimos a contínua colaboração das comunidades com a PRM e garantir
a prontidão de todos os oficiais, sargentos,
guardas e funcionários do Comando da
PRM a continuarem a trabalhar para a manutenção da ordem, segurança e tranquilidade públicas”, concluiu Ania Jagaje.
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A Global Alliance Seguros, com sede em Maputo, pretende admitir para seu quadro de pessoal (1) um (a) Assistente
de Assessoria Jurídica, para trabalhar em seus escritórios em Maputo.
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CARGO: ASSISTENTE DE ASSESSORIA JURÍDICA.

A Global Alliance Seguros, com sede em Maputo, pretende admitir para seu quadro de pessoal (1) um (a) Subscritor
(a), para trabalhar em seus escritórios em Maputo.
CARGO: SUBSCRITOR (A).
FINALIDADE GERAL DO TRABALHO:
Prestar um serviço profissional e de qualidade no apoio a subscrição, emissão de cotações e alterações de apolíces e
tarefas administrativas relacionadas ao trabalho.
DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES:
• Garantir o processo de subscrição eficaz;
• Maximizar a satisfação do cliente;
• Reduzir custos e aumentar a rentabilidade;
HABILIDADES:
• Ter capacidade de análise;
• Ter capacidade de tomar iniciativa e decisões;
• Ter capacidade de trabalhar sob pressão;
• Ter capacidade de relacionamento interpessoal;
• Ter habilidades de elaborar relatórios;
• Ser capaz de apresentar resultados e corresponder as expectativas dos clientes.

FINALIDADE GERAL DO TRABALHO:
Assegurar que todas as actividades e funções são realizadas em total conformidade com os requisitos regulamentares,
com o Quadro de Gestão de Riscos de Âmbito Empresarial e com as Políticas internas e as Normas de Políticas do
Absa. Compreender e gerir riscos e ocorrências de risco (incidentes) relevantes à sua função.
HABILIDADES:
• Adaptação e resposta face as mudanças;
• Relacionar e estabelecer rede de contactos profissionais;
• Ser comunicativo;
• Ser dinâmico e eficiente;
• Ter capacidade de relacionamento interpessoal;
• Ter capacidade de persuadir e influenciar;
• Ter capacidade de trabalhar sob pressão.
CONHECIMENTOS:
• Conhecimento na elaboração de relatórios;
• Conhecimento na elaboração de contratos;
• Conhecimentos em gestão de rísco jurídico;
• Conhecimento em gestão eficaz de litígios;
• Conhecimento em gestão das partes relevantes;
• Conhecimento na elaboração de acta de reunião;
• Conhecimentos sólidos do software MS Office (Word, Excel, PowerPoint e Outlook) e Internet.

CONHECIMENTOS:
• Ter conhecimento de subscrição em Seguro - Não Vida;
• Ter experiência em métodos de venda eficazes e ideias inovadoras;
• Ter capacidade de garantir qualidade de trabalho e precisão de capturar informações sobre o sistema;

REQUISITOS MÍNIMOS:
• Idade compreendida entre os 21 aos 35 anos;
• Inglês e Português falado e escrito fluentemente;
 Licenciatura em Direito;

REQUISITOS MÍNIMOS:
• Ter 12ª classe;
• Ter idade compreendida entre os 21 aos 35 anos;
• Inglês e Português falado e escrito fluentemente;
• Ser proficiente em MS Office (Word, Excel, PowerPoint e Outlook) e Internet.

VANTAGENS:
• Advogado inscrito na Ordem dos Advogados de Moçambique;
• Dois (2) anos de experiência jurídica preferencialmente dentro de um ambiente de serviços financeiro;
• Exposição a um ambiente na área de seguros, preferencialmente no âmbito do departamento de sinistros;
• Interacção regular com profissionais da justiça externos e/ou Órgãos Reguladores.

VANTAGENS:
 Um (1) ano de experiência na área de seguros.
Os interessados deverão enviar as cartas de candidatura, juntamente com o CV actualizado em português e inglês,
cópia do bilhete de identidade autenticada, certificados de habilitações literárias e profissionais autenticados,
registo criminal, atestado de residência e cartas de recomendação/referência autenticadas, 2 fotos tipo passe,
para Av. Da Marginal, parcela 141/C Maputo ou para o correio electrónico recruitment@ga.co.mz até o dia
09/06/2021. Somente Cvs selecionados serão contactados.
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Censura, um mal para
o jornalismo no mundo
exercido para o interesse público, e não apenas
para a satisfação do poder instituído ou outras
situações alheias à profissão. Parecendo que
não, assim “esmagamos” a liberdade de imprensa, de expressão e do direito à informação.
Esperamos que no nosso país, mesmo que
não sejamos excepção, aliás, haja alguns casos de censura, não cheguemos ao ponto que
outros países chegaram, isto é, a censura não
leve à morte ou detenção dos profissionais do
jornalismo e encerramento de órgãos de informação, como está dito, acontece noutros
países.
Ainda bem que os jornalistas moçambicanos vão percebendo que a liberdade de
imprensa e de expressão não é libertinagem,
embora isso em algum momento se questione.
Mas, sim, é responsabilidade.
Que a censura não impeça que os jornalistas moçambicanos continuem a produzir artigos noticiosos, reportagens e de opinião que
reflictam o exercício de um jornalismo sério
e responsável. Para tal, precisam de ser suficientemente compreendidos no desempenho
da sua tarefa, claro, a partir dos seus postos de
emprego, onde em algum momento partem os
preconceitos de censura.
Os que censuram precisam de saber que,
pensar e fazer um país com todas as vozes,
promovendo a justiça, educação, economia,
unidade nacional e saúde, acima de tudo o
desenvolvimento, também está garantido na
Constituição.
Quando se diz com todas as vozes, incluem
as que eventualmente possam ser consideradas discordantes disto ou daquilo, mas que são
válidas, sobretudo numa nação de liberdades
de expressão e imprensa como o nosso.
O essencial aqui é que queremos chamar à
atenção para o perigo e ridículo que se tornam
os censuradores nos órgãos de informação em
todo o mundo, tendo em consideração que o
jornalismo é um instrumento para o reforço da
democracia multipartidária, da tolerância, diversidade de ideias, opiniões e da liberdade de
pensar. O que quer dizer que isso só é possível,
quando o jornalismo exercido respeita as bases
do Estado Democrático de Direito e não é censurado e o jornalista respeita a ética e deontologia profissional.

SEGUNDO a teoria da “Agenda Setting”, a comunicação social não diz necessariamente ao
público como deve pensar, mas quais as questões da actualidade sobre as quais é importante
reportar ou ter uma opinião, qualquer que ela
seja.
O sucinto intróito vem a propósito de hoje
em dia, ser profundamente triste que o jornalismo no mundo continue a enfrentar o grande
desafio de sempre: a censura, isto é, a proibição ou restrição da divulgação de alguma coisa
ou informação tendo como base a ideologia,
religião, conceito moral, interesses editoriais,
pessoais e mais, nas redacções dos órgãos de
comunicação social.
“Desafiar” a acção de controlar qualquer
tipo de informação, através da restrição, nos
jornais, rádios e televisões, é um mal que em
alguns países leva à detenção e até à morte de
jornalistas e consequente encerramento dos
respectivos órgãos de informação. Os jornalistas não podem exercer a sua profissão livremente, isto é, sem serem impostos às condições de censura e auto-censura.
Nesses países, particularmente de regimes
ditatoriais, alguns que já se conhecem, prevalece a má percepção de que é suprimindo ou
deformando certos pontos de vista e opiniões
ou notícias, incluindo reportagens, através da
manipulação dos meios de comunicação social, que se pode resolver qualquer problema e
promover o desenvolvimento.
Tristemente, prevalece a ideia de que se
pode manter no poder durante muito tempo
ou esconder falcatruas, “sufocando” notícias
ou opiniões que possam criar algumas situações de confrontação, particularmente com
as autoridades governamentais nos órgãos de
comunicação social.
O problema torna-se mais preocupante
quando se sabe que acontece também em alguns países ditos civilizados. Por isso, os profissionais do jornalismo não estão isentos de
preconceitos e livres de condicionalismos nas
opções editoriais.
Nós, os escribas, devemos entender, que
os que procedem assim, incluindo aqueles
colegas que eventualmente admitem censura
nas redacções, talvez por razões óbvias, parece “esquecerem-se” que o jornalismo deve ser
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Mad world
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O COMANDO Geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), “brindou-nos”, esta semana, com
a escandalosa notícia da transferência de dezasseis
instrutores, indiciados de abuso sexual a instruendas
na Escola Prática da Polícia, em Matalane, distrito de
Marracuene, em Maputo, para outros sectores de actividade ligados à corporação.
Trata-se, quanto a mim, de um assunto de interesse geral e que, fazendo parte da pauta de cada um,
como cidadão, custa-me guardar silêncio, ocultando
o que de mal encerra esta medida.
Porquê escandalosa?
Se estamos recordados foi, através de um Despacho do Gabinete do Comandante Geral da Polícia, datado de 28 de Julho do ano passado, que se desembrulhou a história do assédio sexual naquela escola. Lendo
atenciosamente o documento fica-se logo com a ideia
de, entre outras decisões, ter-se partido para a instauração do competente processo disciplinar, sem prejuízo do processo criminal contra os instrutores que terão
engravidado instruendas durante o XI Curso Básico,
o que aliás, despertou a atenção de toda a sociedade,

LOPES MUAPENTA

HOJE cogitei não sair à rua, ficar em casa,
enrolado nas minhas certezas, firme nos
lençóis que cobrem minha consciência das
mazelas dos que caminham solitários no asfalto. Era concreta a minha vontade, a minha força.
Escutei o som dos pássaros solteiros e
solitários, rezei para não encontrar similaridade, mas é complicado esboçar diferenças
entre seres feitos para deixar as asas serem
sopradas por um vento que tenta puxar almas que não se encaixam neste mundo material a uma instância utópica.
Volto às origens, cochilo, revivo episódios que nunca vivi e sinto nostalgia. Tiro
palavras únicas para exprimir o que sinto,
mas sinto que hoje estou tão cliché.
O celular toca e do nada me vejo na rua,
a reparar para gente solitária a pisar no concreto com faces densas, corpos curvados.
Caminham sem rumo. Também caminho.
Caminhamos sem rumo. Crítico: caminho
solitário, mas firme do meu rumo. Pouso
num beco sem saída, dou meia volta, ligo o
play e escuto Mad World de Jordan Rakei:
“Stay away from emotion and madness/
Stay away from the streets/
For me, for me/
Hide away from the moments that make
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us/
Hide away from the streets/
For me, for me”
Retorno a multidão louca, com passos
concretos, mas em zig zag. Farto de andar,
entro no transporte público: vejo três jovens
mães de pé, com bebés com menos de cinco
meses nos colos. Quatro adultos sentados,
com olhares fixo neles, mais de cinco passageiros a disputar espaço com os bebés, empurrando-os com todas as forças.
Parece que um vai ceder lugar. Não, ele
está a descer, já chegou ao destino. A mãe
vai sentar? Não, um adolescente com acnes
foi mais flexível e sentou antes.
De pé, levantei a voz, mas o jovem colocou auriculares bluetooth e distanciou-se
de tudo que lhe disse.
Cheguei ao meu destino e ainda uma das
mães estava de pé. Coloquei os auriculares e
continue a escutar:
“It's a mad world/
It's a mad, mad world/
It's a mad world/
It's a mad, mad world/
Why can't we keep on living here? Yeah/
(It's a mad, mad world)/
Why can't we keep on living here? Yeah/
(It's a mad, mad world)”.
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sobretudo por se tratar de um grosseiro arrepio aos
direitos da mulher no seu local de trabalho, no caso,
de formação. Tais instrutores, para além de terem desrespeitado as raparigas em formação, submetendo-as
a violações sexuais, interromperam os seus sonhos, ao
retornarem as suas casas carregadas de traumas e de
sonhos frustrados.
Não há dúvidas que este assunto despertou a minha atenção e a de toda a sociedade, precisamente por
ser de interesse geral e até de fazer parte do dia a dia de
cada um de nós.
Estou completamente indignado pelo mau exemplo que a transferência destes instruendos encerra,
pois, vejo-a contrária à moral e até como grave ofensa
às vítimas do abuso sexual, seus pais e/ou encarregados de educação e outros parentes, aos instrutores
exemplares que lá permanecem e a todos os funcionários daquela instituição de ensino policial que primam
pela limpeza dos seus actos e, finalmente a toda a sociedade que continua a aguardar pelo desfecho deste
processo, quer seja disciplinar ou criminal e que não
seja uma simples movimentação para outros postos da
corporação. Sinceramente!
Entendo eu que esta não deve ser a solução defi-

nitiva do problema, na medida em que tratando-se
de indivíduos de conduta duvidosa, não sabemos que
tipo de atitude terão perante mulheres que encontrarem nos novos locais de trabalho e se tais mulheres são
dignas de partilhar serviços com indivíduos promotores de actos brutais, como seja o assédio sexual e outro
tipo de violações.
Pessoalmente, enquadramos a transferência destes instrutores naquilo que seria o cúmulo da promoção da mediocridade no seio da nossa Polícia. Digo o
cúmulo porque vemos, diariamente, certos agentes da
corporação comportando-se muito à margem da Lei e
Ordem de que eles deveriam ser guardiões. Vemo-los,
sem qualquer surpresa, na rua, cambaleando depois
de muitos consumos, outros extorquindo cidadãos,
outros ainda envolvidos em actos que em nada bonificam o fardamento que envergam.
Mas aqui, precisamos é de saber qual foi a motivação para a transferência dos instrutores policiais sem
o desfecho dos casos em que se encontram volvidos.
Será a sua movimentação, o desfecho do caso? A
dúvida, segundo René Descartes, é o ponto e partida
para o conhecimento da verdade.

Quem tem amor faz
e não espera por um milagre! (1)
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helionguane@gmail.com

Propriedade da
Sociedade do
Sociedade do Notícias, S A
Notícias, SA
Registo n.º 006/RRA/DNI/94

Sobre a transferência
dos instrutores de Matalane

ACTUALMENTE estamos a viver em um mundo onde
os valores se invertem, sentimentos tornam-se cada
vez mais confusos e pessoas se afastam quase de tudo
a procura do melhor. Que tal lutar para mudar esse
quadro? Vamos construir um mundo melhor, com
mais amor e menos ódio, pois muitos de nós pensam
que precisam ter dinheiro e óptima formação académica para ajudar o próximo. A verdade é que isso
é apenas uma desculpa que uma pessoa egoísta usa
para não se doar ou oferecer ajuda ao outro. É aí que
vemos o desamor que as pessoas têm uma para com
as outras e o quanto se importam pelo bem-estar
coletivo. Cada um de nós pode ajudar de uma forma
gentil ou de outra consoante a sua entrega no amor
ao próximo. Para isso, é preciso deixar o amor brotar
no peito de cada um para que o próximo possa vir
ajudar. Não importa qual a sua idade ou o quanto de
dinheiro tem na sua carteira. Se desejar, você pode
sim ao outro sempre ajudar. Não precisa de bens ma-

teriais para poder se doar. O que a pessoa precisa é
de graça e fácil de conseguir. Neste caso refiro-me a
um coração puro e muita força de vontade, caridade
e honestidade. Quem não se doa também não pode
dizer que vai se preocupar ou dar carinho ao próximo.
Mas sempre temos as seguintes perguntas:
Quantos por aí não pregam o amor? Sabemos que falar coisas bonitas é fácil, mas quantos as praticam? Se
fôssemos parar para contar, o número seria bastante
baixo. Mas será que não passou da hora de nos ajudar? O egoísmo faz parte do ser humano, mas quem
disse que é preciso esse sentimento escuro sempre
expressar? Queremos um mundo onde todos se ajudam, não importa qual a tarefa que cada um vai desempenhar. De que adianta tantos falarem de amor
ao próximo, mas poucos praticá-lo? Palavras vazias
não vão ajudar, mas atitudes sim. O mundo está
cansado de pessoas que prometem e que falam palavras bonitas, mas na prática nada se fez. Passou da
hora de todos se ajudarem um a outro. Cada um pode

contribuir com o que tem, não é preciso ser rico ou
bem formado, por vezes, as pessoas só precisam de
um grande abraço e isso todo podem dar e trazer alegria para quem recebe.
Você diz que ama o seu próximo, mas por desculpa da falta de dinheiro, nunca pode ninguém
ajudar. Será que não vê o tamanho do seu egoísmo?
Hipócrita! Quem disse que só o dinheiro pode fazer
alguém feliz? Está mais do que na hora de arregaçar
as mangas e ir também ao seu próximo ajudar. Pode-se fazer muito pelos outros, oferecer desde um
abraço até a mão amiga que muitos estão a espera.
É facto que uma só andorinha não é capaz de fazer o
verão, porém, todos têm capacidade e podem usar
dela para outros ajudar. A vida é difícil para todos,
mas se cada um colaborar com o que tem, pode sim o
futuro mudar com muita facilidade. A verdade é que
estamos fartos de promessas vazias e lindas palavras
que vivemos a escutar seja com amigo ou por ai fora.
Está na hora de darmos um basta nas coisas bonitas
que ouvimos e lemos e praticar estas lindas palavras.
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Bernardo Mariano
é novo SG-adjunto
para Tecnologias
da Informação

O

MOÇAMBICANO Bernardo Mariano foi promovido, terça-feira,
para o cargo de secretário-geral-adjunto
para Tecnologias da Informação
na Organização das Nações Unidas (ONU) e chefe do escritório
de Tecnologias da Informação e
Comunicação.
A informação foi dada pelo
secretário-geral da ONU, António Guterres, através de um
comunicado de imprensa citado
pela agência Lusa.
Bernardo Mariano vai substituir Patrick Carey como chefe
de Tecnologias da Informação na
ONU e secretário-geral-adjunto
para Tecnologias da Informação,
passando assim a ser responsável pela gestão de recursos, padrões, segurança, arquitectura
ou políticas relacionadas com as
TIC dentro da organização, refere a nota.
Com 28 anos de experiência
dentro do sistema das Nações
Unidas, Bernardo Mariano deixa assim o cargo de director de
Informática e do Departamento
de Saúde Digital e Inovação na
Organização Mundial da Saúde
(OMS), que exercia até à altura
da sua promoção.

No comunicado sublinha-se
que o moçambicano “liderou a
jornada de transformação digital
da organização, aproveitando
tecnologias e inovações digitais para acelerar a realização
dos objectivos estratégicos da
OMS”.
Também em comunicado
de imprensa, a Associação Moçambicana de Profissionais e
Empresas de Tecnologias de In-

formação (AMPETIC) congratula-se pela nomeação e considera
este acto como um marco histórico para a nação moçambicana.
Lê-se no mesmo documento enviado ao “Notícias” que a
nomeação vem reforçar a presença dos moçambicanos em
organizações de grande prestígio, e “a associação inspira-se
neste exemplo para validar o seu
compromisso na projecção do

sector das TIC em Moçambique
e além-fronteiras”.
Director regional da Organização Internacional para as Migrações (OIM) para a África Austral entre 2009 e 2015, Bernardo
Mariano trabalhou nesta instituição desde 1993, começando
por Moçambique, passando por
Angola, Haiti, Mali, Quénia, Kosovo e África do Sul.
Bernardo Mariano exerceu
igualmente o cargo de director de Informática na OIM entre 2002 e 2011, voltando para
o mesmo cargo em 2015, até
2017. Segundo o comunicado de
imprensa da ONU referido pela
Lusa, o moçambicano “defendeu várias iniciativas de transformação de negócios” e foi impulsionador de “inovações em
sistemas operacionais e de gestão, sistemas de planeamento
de recursos empresariais, tecnologia de informação, gestão
de projectos e infra-estrutura de
rede”.
Bernardo Mariano concluiu
o mestrado em Gestão Global
da Universidade de Salford, no
Reino Unido, e licenciatura em
Engenharia Eléctrica na Universidade Eduardo Mondlane, em
Moçambique.

Quinta-feira, 3 de Junho de 2021

Tomar banho com água fria faz bem?
RESPIRE fundo, invoque sua força de vontade e renda-se! Deixe
seu corpo sentir, de repente,
a água fria. Mas, porque sofrer
tanto quando a água quente é tão
confortante?
Nadar em água fria está virando moda porque se acredita
que pode transformar o corpo e
a mente. Cientistas têm pesquisado a fisiologia da imersão em
água fria. E parece que, de facto, ela pode ter uma gama surpreendente de benefícios.
É um campo de pesquisa
empolgante com potencial para
oferecer novos tratamentos para
uma variedade de condições,
desde pressão alta e diabetes
tipo 2 até depressão e inflamação
crónica.
Se for, pule de cabeça. Vamos
mergulhar na ciência da água fria
para descobrir por que razão ela
melhora o seu humor e beneficia
o cérebro, o sistema imunológico
e o coração.
A ÁGUA FRIA CRIA
STRESS NO CORPO
Ao longo da evolução, o corpo humano desenvolveu uma
resposta ao stress que entra automaticamente em acção quando está sob ameaça. O objectivo?
A sobrevivência.
É uma resposta limpa e eficiente - tudo entra em acção ao
mesmo tempo, afectando todo o
corpo, do cérebro aos dedos dos
pés. Isso acontece nas imersões
em água fria porque o corpo a
considera uma grande ameaça,
activando a resposta primária ao
stress.
A reacção faz você hiperventilar, sua frequência cardíaca disparar e você encher-se de
adrenalina.
Seus vasos sanguíneos começam a fazer todos os tipos de
truques para mudar de forma,
desde encolher rápida e drasticamente em questão de segundos em algumas partes do corpo, até dobrar de tamanho em

outras. É toda uma orquestra de
respostas que prepara seu corpo
para sobreviver.
MAS NÃO FOMOS
ENSINADOS QUE
O STRESS É UMA
COISA MÁ?
Então, porque desejar que
nosso corpo entre nesse estado
de sobrevivência quando poderia estar desfrutando dos agradáveis efeitos relaxantes de uma
chávena de chá e uma manhã
tranquila?
Embora o stress crónico certamente não seja bom, há evidências de que uma pequena explosão deste, na dose certa, pode
ser benéfica. Nos últimos anos,
muitas pesquisas mostraram que
um curto período de stress pode
ser uma coisa boa.
Isso aplica-se a uma ampla
gama de situações que os cientistas analisaram, desde falar em
público até tentar fazer contas de
matemática na cabeça sob pressão. Como a água fria é uma das
maneiras mais eficazes de criar
stress de curto prazo em todo o
corpo, a resposta a ela desencadeia benefícios.
No momento, os cientistas
estão analisando como a água
fria pode afectar tudo, desde a
resposta imunológica e hormonas do stress a depósitos de gordura que obstruem as artérias.
É uma área de pesquisa relativamente nova, mas até agora os
resultados têm sido promissores.
QUANTO TEMPO VOCÊ
TEM DE AGUENTAR?
Há evidências crescentes
de que os nadadores “de Inverno” são mais resistentes a certas
doenças e infecções, como as do
trato respiratório superior. Indícios mostram que eles têm essas
doenças com menos frequência e
de forma mais branda.
E os cientistas acham que
pode ser a água fria, não a natação, que traz o benefício.
Um estudo controlado reali-

zado na Holanda durante os meses de Inverno mostrou que voluntários que foram solicitados a
tomar banhos frios de 30 segundos todas as manhãs por 60 dias
adoeceram 30 por cento menos
dias do que o grupo de controlo,
que tomava banho quentinho.
Nesse tipo de estudo, participantes são seleccionados para
diferentes grupos de forma aleatória e têm variáveis controladas
para avaliar os efeitos de uma intervenção - neste caso, a de tomar banhos frios.
Na Universidade de Portsmouth, na Inglaterra, Mike Tipton, professor de Fisiologia Humana e Aplicada no Laboratório
de Meio Ambientes Extremos,
tem investigado exactamente o
que acontece com o corpo quando submerso em água fria.
“O trabalho que fizemos indica que as pessoas que tomam
banho em água fria melhoraram
a função imunológica e que a
melhoria não se limita a quem
nada ao ar livre”.
Além disso, adianta as medidas dos marcadores da função
imunológica parecem indicar
que o benefício surge de um
mergulho mais curto do que
longo.
“Tudo indica que os efeitos
benéficos podem ser decorrentes
do resfriamento da pele, mas se a
pessoa ficar o tempo suficiente
para que os tecidos mais profundos esfriem, o mergulho pode
levar à hipotermia, que é prejudicial”, alerta o especialista.
Se você é daqueles que sofrem a cada segundo que fica
na água fria, vamos esclarecer:
quando Tipton fala de um período curto, ele refere-se a 120
segundos.
PARA LEVANTAR O
CLIMA
Após os mergulhos em água
fria, houve relatos de níveis aumentados de dopamina, serotonina e b-endorfina, consistentes

com o “euforia pós-nado” relatado por muitos entusiastas de
água fria.
Também houve estudos de
caso em que nadar em água fria
demonstrou ajudar a reduzir o
uso de antidepressivos. E uma
área de pesquisa particularmente interessante, observar como
habituar-se ao frio diminui as
respostas inflamatórias ao longo
do tempo. Isso é fundamental
porque “a inflamação é algo que
se acredita ser a base de muitas
de nossas condições modernas,
como depressão, Alzheimer,
diabetes tipo 2, etc., etc”, diz
Tipton.
QUANTO TEMPO DURAM
OS EFEITOS?
Em termos de pesquisa neste
campo, ainda há um caminho a
percorrer. A ciência ainda está
engatinhando. Há alguns estudos e muitos relatos anedóticos.
“É uma perspectiva muito
empolgante, já que estudamos
os efeitos prejudiciais do frio por
anos, mas do outro lado dessa
faca de dois gumes estão os benefícios em potencial.”
Tipton adverte que é preciso
certificar-se de minimizar o primeiro e maximizar o segundo.
“Lembre-se que somos animais
tropicais que querem viver em
temperaturas de 28º, então água
com temperaturas de 9 ou 10º é
particularmente stress.”
Se quiser experimentar, tem
de ir passo a passo... ou melhor,
gota a gota. É mais ou menos
como você decide começar a
correr: você não pula os quilómetros imediatamente. Primeiro
você aquece e vai aos poucos, de
forma controlada e gradativa.
Com certeza, ninguém recomendaria que você mergulhasse
num rio congelado, a menos que
você se adaptasse adequadamente, mas um rápido jacto de
água fria por 30 a 40 segundos no
final de um banho matinal é administrável. - (BBC).
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HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JOSEFINA
JOÃO KATUMA MATLOMBE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de um de Junho de dois mil e vinte e
um, exarada de folhas setenta e nove a oitenta e um, do livro de notas para escrituras diversas
número oitocentos e setenta e oito, traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante ALDINA
GUILHERMINA SAMUEL RUTUTO MOMADE, licenciada em Direito, Conservadora e Notária
Superior, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de JOSEFINA JOÃO
KATUMA MATLOMBE, no estado de casada com Arlindo Constâncio Matlombe, sob o regime
de comunhão de adquiridos, natural de Mueda, residente que foi nesta cidade, sendo filha de
João Katuma e de Carlota Chilaule.
Que, ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e universais herdeiros
de todos os seus bens e direitos, seu cônjuge acima identificado e suas filhas: CECÍLIA NELMA
MATLOMBE OUANA, casada com João James José Ouana, sob o regime de comunhão geral de
bens, CARLA GIZELA MATLOMBE, e MÉRCIA MINDOCA MATLOMBE, todas solteiras, naturais
de Maputo onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram os declarados herdeiros ou com eles
possam concorrer à sua sucessão.
Está conforme
Maputo, aos 2 de Junho de 2021
A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA
DE SOFALA
4ª SECÇÃO

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Instituto de Amendoas de Moçambique, IP (IAM, IP), nos termos do artigo 32 do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, convida empresas interessadas a apresentarem propostas para os Concursos em anexo:
Nº Concurso

Objecto do Concurso

Modalidade

35A002141/
IAM/UGEA/CP/
CLC/04/2021
35A002141/IAM/
UGEA/CPSCOGE/
CP/05/2021

Concurso
Fornecimento de Combustível e
Público
lubrificantes a cartão
Contratação para Prestação
de Serviços de Consultória
Concurso
de Organização e Gestão de
Público
Eventos
35A002141/IAM/
Concurso
UGEA/PADF/
Empreitada para Reabilitação
Público
CP/06/2021
de escritórios
35A002141/
Concurso
IAM/UGEA/SCF/ Contratação para Serviços de
Limitado
CL/07/2021
Fiscalização das obras

ANÚNCIO
Pelo Juízo de Direito desta 4ª Secção do Tribunal Judicial da
Província de Sofala-Beira correm termos uns Autos de Acção de
Processo Emergente de Contrato de Trabalho, registados sob o
númerio Setenta e um barra dois mil e vinte, movida pelos autores
Jerónimo Nacho Cosso, António Roque, Adriano Eugénio
Almeida e Victor Torres Quexe, todos residentes nesta cidade
da Beira, contra a ré a TOVISI MOÇAMBIQUE, S.A., com sede na
cidade de Maputo, representadA pelo senhor pedro Miguel da Silva
Ramos de Sousa, com última residência conhecida na Av. Vladimir
Lenine, 2882, cidade de Maputo e actualmente em partes incerta
do país é esta ré TOVISI MOÇAMBIQUE, SA, citada para contestar,
no prazo de 8 (oito) dias, querendo, que começa a correr depois de
finda a dilação de quinze dias, contada da data da segunda e última
publicação deste anúncio, pelos fundamentos constante da petição
inicial, cujo duplicado se encontra no Cartório do Tribunal Judicial
da Província de Sofala, Quarta Secção Laboral, à disposição do
citando, durante as horas normais e de expediente, ficando ciente
de que se não contestar não vier ao juízo e nem se fazer representar
no prazo legal, será declarada revel, prosseguindo os autos nessa
conformidade.
Beira, aos vinte e seis dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte
e um
O Juiz de Direito
Dr. Hélio do Rosário Luís Colaço
(Juiz de Direito “B”)
O Escrivão de Direito
Ariaga Omar
(Secretário Judicial)

96

35A002141/
IAM/UGEA/CL/
CP/08/2021
Concurso
Público

Fornecimento de Insumos de
Produção de Mudas
1.

2.
3.
4.

Garantia Provisória

2.000,00MT
4.750,00MT

Data de entrega
das propostas

Hora de
entrega das
propostas

Hora de
abertura das
propostas

24/6/2021

9.30 horas

9.45 horas

24/6/2021

10.30 horas

10.45 horas

Valor do
caderno
1.000,00MT

Data da visita

N/A

N/A
2.000,00MT

9.200,00MT

24/6/2021

11.30 horas

11.45 horas

N/A

24/6/2021

14.45 horas

15.00 horas

24/6/2021

13.30 horas

13.45 horas

Lote (1)
Lote (2)
Lote (3)
Lote (4)
Lote (5)
Lote (6)
Lote (7)
Lote (8)
Lote (9)
Lote (10)
Lote (11)
Lote (12)
Lote (13)
Lote (14)

15699,20
9 736,50
3 441,25
6 994,50
2 070,00
5 105,00
3 653,00
2 910,00
2 070,00
2 280,00
1 450,00
1 375,00
1 110,00
1.000,00

2.000,00MT

Dia:14/6/21
Hora: 10.00 horas

1.000,00MT

Dia:14/6/21
Hora: 10.00 horas

2.000,00

N/A

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los no valor não reembolsavel correspondente a cada caderno
de encargos, na Sede do Instituto de Amendoas de Moçambique, IP (IAM, IP), sito na Avenida Acordos de Lusaka nº1406, 2º andar, Maputo, Celular nº 87 30 69 660, no período
normal de expediente, mediante a apresentação do talão de depósito efectuado na conta nº 005218519003/BM, em nome do INCAJU.
As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado até à data e hora dos dias indicados para cada concurso e serão abertas em sessão pública na presença dos
concorrentes que assim o desejarem.
O período de validade das propostas é de 120 dias.
Todas as propostas deverão estar acompanhadas de garantia provisória, as referidas garantias poderão ser prestadas em uma das seguintes formas.
a) Garantia Bancária
b) Cheque Visado
c) Título de Dívida Pública
d) Seguro Garantia
A Autoridade Competente
5576
(Ilegível)
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INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

Um desfile para reflectir sobre África

E

XALTAR as virtudes e
discutir os desafios de
África é o objectivo de
um desfile de moda
apresentado no Centro Cultural Brasil-Moçambique (CCBM), na cidade de
Maputo.
O desfile de moda, com
peças e modelitos que tinham
características peculiares de
África, decorreu no âmbito
da Terceira Semana Africana,
um evento anual que este ano
teve como lema “África Criativa”, organizado pela marca
QuaQua sob a coordenação
da designer e docente Henriqueta Macuácua.
A mentora do projecto
apresentou, na ocasião, uma
colecção intitulada “Stop
Machismo em África”.
Com o conjunto, a artista
coloca em cima da mesa uma
discussão em volta do machismo nas suas diferentes
facetas que no continente, na
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PEMBA

sua opinião, não deve estar
apenas centrado no homem.
“Vivemos numa sociedade em que as mulheres
exigem direitos, reconhecimento e autonomia, mas ao
mesmo tempo presenciamos
acções que contradizem a
mesma ideologia”, disse Macuácua.
A designer defende que
para debater o machismo é
primeiro necessário compreender o processo histórico e cultural das sociedades
africanas, “onde a mulher é
educada a servir o homem
que, por seu turno, é educado a pagar as contas e sustentar a família”, explica quem
vê na moda a possibilidade
de reivindicar a justificar justiça e igualdade.
A discussão de aspectos
sociais é também visível no
conjunto Kurhula África (Paz
África), da estilista Stélia
Alexandre, que deste modo

clama pelo silêncio das armas
num continente caracterizado por guerras.
A estilista inspirou-se nos
ataques terroristas que desde
2017 têm assolado a província
de Cabo Delgado e já causaram muitas mortes e milhares de deslocados. Entretanto não há como o apreciador
não lamentar os estragos
causados pelo conflito político-militar na região Centro,
que tal como a guerra dos 16
anos, entre os finais da década 1970 e início de 1990, opõe
o Governo e a Renamo.
“Optei em cores que falam como o verde, da esperança, o preto com um fundo
vermelho, em representação
do sangue e do luto, e o amarelo que simboliza o azeite”,
explicou Stélia Alexandre.
Por seu turno, Brígida
Tchamo, da marca Wethu
(Nosso), apresentou a colecção “Shine Africa”, de forma
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a exaltar a vida, o brilho e as
riquezas do continente ao
optar por uma combinação
entre traje contemporâneo e
a capulana.
“São estilos que podemos usar no nosso dia-a-dia
e em eventos de uma forma
minimalista”, comentou. A
estilista pretende discutir
questões ligadas à identidade e história das comunidades do continente, para que,

conforme disse, “as pessoas
se espelhem nas roupas que
vestem”.
Do mesmo modo viajou
até a Europa, mais concretamente para Inglaterra, atrás
de estilos clássicos que na
sua colecção ganharam uma
versão mais africana.
O desfile juntou marcas
de Moçambique, Cabo Verde (com a estilista Stephanie
Silva, a participar por meio

de vídeo) e do Gana, representado por Eliasu Chambu,
que está radicado no país
há mais de 10 anos e criou o
conjunto “Visão Africana”.
“Moçambique
ainda
não entrou muito na arte de
costura que espelha o nosso continente e é daí que vi
que aqui há muita chance
de mostrar que nós africanos
somos capazes de fazer coisas
bonitas”, narrou Chambu.
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PREIA-MAR – ÀS 10.44 e às 23.30
horas, com 2.54 e 2.66, respectivamente

BAIXA-MAR – Às 04.38 e às 17.06
horas, com 1.55 e 1.54, respectivamente

FASE DA LUA
LUA NOVA - Será a 10 deste mês, às 13:03 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA
“VIDAS, Paixões e o Oculto” e
“Mendigos de Uniforme” são
duas propostas livrescas assinadas pela debutante escritora
Cláudia Chope (Cláudia Elisabet Torcato Chope), cujo lançamento terá lugar sexta-feira,
pelas 16.30 horas, na Fortaleza
de Maputo.
Do género romance, as
duas obras assinadas e editadas
pela autora pretendem ser uma
viagem pelo mundo interior
dos respectivos personagens,
visitando lugares comuns e
outros que contribuem, de
certa forma, para o modus vivendi das gentes do nosso país,
com particular destaque para a
região Sul.

Como reza o prefácio assinado por Boaventura Aleixo,
na obra “Mendigos de Uniforme”, esta é, até certo ponto, uma fotografia social bem
conseguida do quotidiano moçambicano.
Personagens como o Sr.
Khossa (evoca com nostalgia
os tempos em que as gentes e
as chefias não esperavam ser
servidos pela pátria, mas procuravam a satisfação do povo),
o Basílio (representa a ironia
de quem tinha treinamento
para salvar a pátria, mas optou por afundá-la em benefício próprio), a Joana (menina
romântica que passa pelo que
milhares das nossas irmãs têm

passado).
O mesmo pensamento
aplica-se ao livro “Vidas, Paixões e o Oculto” que, ao longo
das suas 174 páginas, convida
o leitor a uma viagem ficcional
pelas vidas de outras tantas figuras com as quais facilmente
se identificará.
Temas como a violência
doméstica, a vida na “Terra
do Rand” (a vizinha África do
Sul), corrupção, entre outros
fenómenos, são aflorados com
recurso a história de três irmãs
com destinos tão diferentes.
Jeremias Langa, jornalista,
fará a apresentação dos livros
forjados pela autora que é juíza
de profissão.

“Não confunda o bem com a passividade e o
mal com a atividade”
- Maria Montessori (1870-1952), educadora e médica italiana.
PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
05:40

HINO NACIONAL

05:45

GINÁSTICA: GAP

06:00

BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO

16:00

NOTÍCIAS

16:05

CONEXÕES
DIRECTO / NAMPULA

17:00

JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAMBICANAS/DIRECTO

18:00

PRIMEIRA PÁGINA
DIRECTO

TELESCOLA: ENSINO
PRIMÁRIO - CIÊNCIAS SOCIAIS
DA 7ª CLASSE/DESENHOS ANIMADOS: CHAVES - “A CASA DA
BRUXA”/DIRECTO

19:00

JORNAL DE DESPORTO
DIRECTO

19:50

PUB

20:00

TELEJORNAL/DIRECTO

09:00

NOTÍCIAS

21:15

09:05

TELESCOLA: ENSINO SECUNDÁRIO - HISTÓRIA DA 10ª
CLASSE/DIRECTO

09:30

A HORA DO CTP - MAPUTO
PROVÍNCIA: “CONVERSAS
DAQUI” /DIRECTO / MATOLA

QUINTA À NOITE: A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
E OS SEUS IMPACTOS EM
MOÇAMBIQUE
GRAVADO

22:30

FILME: A AVENTURA DA CATARINA NA “GORONGOSA”

10:00

NOTÍCIAS

23:30

10:05

TUDO ÀS 10
DIRECTO – 1ª PARTE

ANTENA DO SOLDADO
REPETIÇÃO

00:00

11:00

NOTÍCIAS

JORNAL DE DESPORTO
REPETIÇÃO

11:05

TUDO ÀS 10
DIRECTO – 2ª PARTE

01:00

PRIMEIRA PÁGINA
REPETIÇÃO

02:00

JUNTOS À TARDE /REPETIÇÃO

12:00

NOTÍCIAS

03:00

TUDO ÀS 10/REPETIÇÃO

12:05

HOMEM QUE É HOMEM CHIBUTO

04:30

13:00

JORNAL DA TARDE /DIRECTO

14:00

ENCANTOS DE NAMPULA:
DISTRITO DE MOGINCUAL
REPETIÇÃO

QUINTA À NOITE: A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
E OS SEUS IMPACTOS EM
MOÇAMBIQUE/REPETIÇÃO

05:40

HINO NACIONAL

05:45

GINÁSTICA: LOCALIZADA

15:00

NOTÍCIAS

06:00

15:05

TELESCOLA: ENSINO SE-

BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO

08:00

611

08:30

PUBLICIDADE

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CHÓKWÈ
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Conselho Municipal da Cidade de Chókwè (CMCC) recebeu financiamento da Subvenção de Desenvolvimento Municipal do
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local (PDUL), financiado pelo Banco Mundial e pretende aplicar parte dos recursos
para pagamentos no âmbito de contratação de bens e serviços.
2. Nesse âmbito, convida empresas elegíveis, pessoas singulares e colectivas inscritas no Cadastro Único para apresentação de
propostas para o fornecimento de Bens e Serviços abaixo indicados:
Nº
Objecto
Nº do Concurso
Data e Hora
Data de Hora
Garantia
de Entrega
de Abertura
Provisória
01
Fornecimento de 6 estações de lavagem das
01/FB/CMCC/ELM/21
25/6/2021
25/6/2021
N/Aplicável
mãos
10.00 horas
10.30 horas
02 Serviços de Consulotria para Estudos e Projectos
Executivos para Reabilitação das estradas: Avenida 25 de Junho e Rua dos Combatentes
02/OP/MEU/PDUL/
25/6/2021
25/6/2021
N/Aplicável
CMCC/21
10.00 horas
10.30 horas
03 Fornecimento de material de proteção
03/PE/OP/CMCC/19
25/6/2021
25/6/2021
N/Aplicável
10.00 horas
10.30 horas
Os Documentos do Concurso e Termos de Referência ou informações adicionais poderão ser adquiridos, nas horas normais de
expediente, a partir do dia 1 de Junho de 2021, no seguinte enderenço:
Conselho Municipal da Cidade de Chókwè – Av. Eduardo Mondlane – Praça dos Heróis Moçambicanos
Telefone Celular : (+ 258) 86 38 49 092 – Secretaria Geral
e-mail: ugea.municipiochokwe@gmail.com
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.
Chókwè, aos 3 de Junho de 2021
(Ilegível)

5545

CUNDÁRIO - MATEMÁTICA
DIRECTO

TELESCOLA: ENSINO
PRIMÁRIO - CIÊNCIAS SOCIAIS
DA 5ª CLASSE/DESENHOS ANIMADOS: CHAVES - “A CASA DA
BRUXA”/DIRECTO

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
00:20- FLASH CULTURAL
01:05- O SENTIDO DAS PALAVRAS
01:30- SOLIDARIEDADE MOÇAMBIQUE
02:00- IZI JAZZ(REPETIÇÃO)
04:10- CONVERSAS DE CASA
04:55 – HINO NACIONAL
05:10 – CAMPO E DESENVOLVIMENTO
05:30 – EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05:45 – UMA DATA NA HISTÓRIA
06:00 – JORNAL DA MANHÃ
08:05 – O NOSSO PORTUGUÊS
08:25 – MINUTO DO CONSUMIDOR
08:30- PETRÓLEO E GÁS DE A A Z
10:10- FALA MOÇAMBIQUE
12:00 – SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS
DO JORNAL DA TARDE
12:02 – MAGAZINE DESPORTIVO
12:20 – BOLETIM METEOROLÓGICO
12:30 – JORNAL DA TARDE
13:00- INFORMATIVO CORONAVIRUS
13:30- QUESTÃO DE FUNDO
14:30- RÁDIO NOVELA “OURO NEGRO”

14:45 – EDUCAÇÃO FINANCEIRA
15:10- CONSULTORIO MEDICO
16:10- SEGURANÇA RODOVIARIA
18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA
18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI
19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE
19:02 – MAGAZINE DESPORTIVO
19:20 – BOLETIM METEOROLOGICO
19:30 – JORNAL DA NOITE
20:00- INFORMATIVO CORONAVIRUS
20:30- ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
21:10- ÚLTIMO TEMPO
22:10- GENTE DA NOSSA TERRA

NOTICIÁRIOS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18,
19.30, 21, 22:00 E 23:30 HORAS.
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CLEM ENTI NA

RUI HÉLDER DE

AURÉLI A SABOLA DE

BENJAM I M GUI LAZE

ALM EI DA

(Agradecimento)

FALECEU

“Só não vê anjos, aquele que não presta atenção às pessoas que Deus coloca em sua vida”.

É com profunda dor e consternação que seu esposo Juvenal J. Pina de Almeida, filhas, netos e genro comunicam
o falecimento de CLEMENTINA AURÉLIA SABOLA DE
ALMEIDA, ocorrido no dia 28/5/2021, vítima de doença,
cujo funeral se realizou no sábado, dia 29/5/2021, no Cemitério de Lhanguene, às 11.00 horas, em Maputo. A missa
do sétimo dia se realiza na Igreja Catedral de Maputo, na
sexta-feira, dia 4/6/2021, às 18.00 horas. A família aproveita
o momento para agradecer todas as mensagens de apoio
recebidas.
6097

NAZI M O GI VA
CAM AL

FALECEU

Como família Guilaze, os últimos 5 meses
ensinaram-nos o verdadeiro significado de
anjos. Em meio à nossa dor pela doença e perda do nosso ente
querido RUI HÉLDER DE BENJAMIM GUILAZE, sentimos o calor e
conforto de várias pessoas: do pessoal médico que cuidou dele,
de familiares e amigos que ele fez na vida, que se doaram de várias
formas para o ajudar, dos irmãos (que a vida lhe deu), que muitas
vezes lutaram e viveram a vida do Dedé, quando ele não acreditava,
dos nossos amigos, sempre prestativos e de todos aqueles que
com bens materiais, apoio moral, orações, mensagens de consolo
têm estado a ajudar-nos a viver a nossa nova realidade. A todos
vós, vão os nossos profundos agradecimentos. Que Deus, na sua
infinita misericórdia, vos abençoe e proteja! Paz à alma do Dedé!

A Direcção e trabalhadores da SOLUÇÕES comunicam com profunda dor e consternação o falecimento
do seu trabalhador e colega, NAZIMO GIVA CAMAL,
ocorrido no dia 28/5/2021, vítima de doença. À família
enlutada, endereçam as mais sentidas condolências.
6000

FI LOR NASSONE
TAI M O

6086

FALECEU

M ÓNI CA CHI TUPI LA

M ÓNI CA CHI TUPI LA

FALECEU

FALECEU

Com sentimento de profundo pesar,
seus companheiros da Luta de Libertação Nacional Marina Pachinuapa, Mateus Óscar Kida, Rafael José
Romoja, Deolinda Guezimane, João Américo Mfumo,
Teresa Thembo, Maria de Fátima Pelembe, Carlos Jorge
Silya, António Ibraimo e Mário Baraca comunicam o desaparecimento físico da Coronel na Reserva, Camarada
MÓNICA CHITUPILA, ocorrido na tarde do dia 31/5/2021,
no HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza em
Messumba, distrito do Lago-Niassa, sua terra natal, no
dia 6/6/2021, antecedido de velório na capela do Clube
Militar, no dia 4/6/2021, pelas 14.00 horas. Paz à sua alma.

FRANCI SCO

A Associação dos Combatentes e todos veteranos da Luta
de Libertação Nacional comunicam com profundo pesar o falecimento
da Camarada Coronel na Reserva MÓNICA
CHITUPILA, ocorrido no dia 31/5/2021, no
HCM, cujo funeral se realiza em Messumba,
sua terra natal, no dia 6/6/2021, antecedido
de velório no Clube Militar, no dia 4/6/2021,
pelas 14.00 horas. Paz à sua alma.

M ÓNI CA CHI TUPI LA

ANTÓNI O JOSÉ
BARRETO

FALECEU

FALECEU
Os órgãos sociais da Associação
dos Reformados do Banco de Moçambique-(ARBM)
e todos membros desta associação comunicam com
profunda dor e consternação o falecimento do Sr.
FRANCISCO ANTÓNIO JOSÉ BARRETO, membro da
ARBM, ocorrido no dia 10/3/2021, vítima de doença,
cujo funeral se realizou no dia 11/3/2021, no Crematório Hindu, do Cemitério de Lhanguene, em Maputo. À
família enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

O Ministro dos Combatentes,
membros do Conselho Consultivo e funcionários do Ministério
dos Combatentes em geral comunicam com profunda dor e consternação o falecimento da Srª
MÓNICA CHITUPILA, Veterana da Luta de Libertação Nacional e Coronel na Reserva, ocorrido
no dia 31/5/2021, no HCM, vítima de doença, cujo
velório se realiza amanhã, dia 4/6/2021, pelas
14.00 horas, no Clube Militar de Maputo.
5593

5590

CLEM ENTI NA

REGI NA JACOB NHANTUM BO

AURÉLI O SABOLA DE

FALECEU

FALECEU

5587

Os órgãos sociais da Associação dos Reformados do
Banco de Moçambique-(ARBM) e todos membros desta
associação comunicam com profunda dor e consternação o falecimento da Srª CLEMENTINA AURÉLIO
SABOLA DE ALMEIDA, membro da ARBM, ocorrido no
dia 28/5/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou
no sábado, dia 29/5/2021, no Cemitério de Lhanguene,
em Maputo, às 11.00 horas. À família enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
5590

5591

BENTO JOÃO
FALECEU
O Conselho de Administração
da Sociedade do Notícias, SA,
Comités Sindicais locais e trabalhadores em geral
comunicam o desaparecimento físico do Sr. BENTO
JOÃO, pai do trabalhador Eliseu Bento, delegado
da empresa na província de Sofala, ocorrido no dia
31/5/2021, na cidade da Beira, cujo funeral se realiza
hoje, dia 3/6/2021, às 14.00 horas, no Cemitério Santa
Isabel, na cidade da Beira, antecedido de missa de
corpo presente às 11.00 horas, na Igreja Metodista
Unida, no Bairro de Muchatazina. À família enlutada,
as sentidas condolências.

M ONI CA
CHI TUPI LA
PENE
FALECEU
A Família Chitupila comunica com profunda mágoa e
consternação o falecimento do seu ente querido MONICA CHITUPILA PENE, ocorrido no dia 31/5/2021,
vítima de doença, cujas cerimónias fúnebres se
realizam no dia 6/6/2021, em Messumba-distrito do
Lago, província do Niassa, sua terra natal, antecedido de velório na capela do Hospital Militar de
Maputo, pelas 14.00 horas, do dia 4/6/2021. Paz à
sua alma.
5586

FI LOR NASSONE
TAI M O

A Direcção-Geral e funcionários do INATUR participam com profunda dor e consternação o falecimento da Srª REGINA JACOB
NHANTUMBO, mãe dos seu colega, ocorrido no dia 1/6/2021, no
HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 3/6/2021, às 11.00 horas,
no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório às 8.00 horas, na capela do
HCM. Paz à sua alma.

ALM EI DA

Seus irmãos Sara, Victorino e Pedro Taimo, cunhados Argentina, Dubuia, Deolinda, Ester e Maria,
sobrinhos Carmita, Cristina, Graciela, Flávio, Linda,
Maurício, Tinas, Albertina, Alcina, Josy e Nelson comunicam com profunda saudade o falecimento do
seu ente querido FILOR NASSONE TAIMO, ocorrido
no dia 1/6/2021, cujo funeral se realiza amanhã, dia
4/6/2021, às 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene,
antecedido de velório na capela do HCM, às 8.30
horas. Paz à sua alma.

M UAPAHAR SELE
FALECEU

FALECEU

Sua esposa Carolina Vacha, filhos Hermínia, Pedro
e Ediy, netos Ayanda, Moira, Anik, Melody e nora Regina comunicam com profunda dor e consternação
a partida à eternidade do seu ente querido FILOR
NASSONE TAIMO, ocorrida no dia 1/6/2021, cujo
funeral se realiza amanhã, dia 4/6/2021, no Cemitério
de Lhanguene, às 11.00 horas, antecedido de velório
na capela do HCM, às 8.30 horas. Paz à sua alma.
5591

O Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique,
EP, Comité da empresa e trabalhadores em geral comunicam
com profunda mágoa e consternação o falecimento da Srª
MUAPAHAR SELE, em Nampula, no dia 26/5/2021, vítima de
doença, mãe da Srª Josina Cufa Iaquite, trabalhadora desta empresa, cujo funeral
se realizou no dia 27/5/2021, no cemitério familiar de Mecufe, província de Cabo
Delgado. À família enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. Paz à
sua alma.
5570
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PEDRO MONDJANE
(Ito)
(1 mês de eterna saudade)

VIJYA MANILAL VASSARAM
GETHÁ

Hoje o nosso filho, esposo, irmão, pai e cunhado completa 1
mês na sua nova morada. A família Mondjana, agradece aos
familiares, amigos, colegas e instituições por nos terem acompanhado e pelas mensagens de conforto. Que a sua alma tenha o seu merecido
descanso na paz do Senhor.
6104

A família Vassaram Gethá Samgi comunica o falecimento do seu ente querido Srª
VIJYA MANILAL VASSARAM GETHÁ, ocorrido no dia 29/5/2021, vítima de doença,
em São Paulo-Brasil. Aum Shanti Shanti Shanti.
6070

SIMÃO EZEQUIEL CHISSANO

DIAMANTINO JOEL TOLO

FALECEU

FALECEU

VENDE-SE

VENDE-SE

ESPAÇO de 1 hectare, bem localizado
na EN4, Witbank, Tchumene com muro;
zona de Choupal Av. de Moçambique,
40x40, à beira da Estrada Nacional,
entrega-se a um valor negociável,
vendem-se. Contacto: 82-6421191 ou
5579
84-8474370.

VIVENDA R/C, 1º e 2º andares, tipo 5, 2
suites, 4wc, piscina, dependência, quintal para 4 carros, ideal para habitação e
escritórios, na Sommerschield, próximo
ao Hotel Indy Village, vazia; geminada
tipo 4, 2wc, cozinha americana e quintal
para 7 carros, no B. Central, próximo
ao Mimmo’s 2, vende-se por 14 200
000,00MT. Contacto: 84-6018957 ou
82-4824670.

MORADIA espaçosa, tipo 4, suites, 2
salas, cozinha espaçosa, piscina, jardim
e garagem, dentro do Condomínio Aisha
Garden, no Bairro Triunfo, Rua dos
Cajueiros. Visitas a qualquer hora. Contacto: 84-8383889 ou 82-8121492. 6010

FALECEU

APARTAMENTO tipo 3, 2wc, cozinha
montada, num 3º andar e último, no Bairro da Coop, com estacionamento para
1 carro, visitas a qualquer hora, pronto
a habitar, tem toda a documentação,
vende-se por 9 500 000,00MT. Contacto:
6010
84-8383889 ou 84-8121492.
APARTAMENTO espaçoso, tipo 2,
quartos com guarda-fatos, 2wc, cozinha montada, estacionamento para 2
viaturas, pronto a habitar, no Bairro da
Polana, próximo ao Ministério dos Combatentes, vende-se por 8 000 000,00MT,
visitas a qualquer hora. Contacto: 846010
8383889 ou 82-8121492.

O Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique,
EP, Comité da empresa e trabalhadores em geral comunicam
com profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr. SIMÃO
EZEQUIEL CHISSANO, trabalhador deste empresa, ocorrido no
dia 30/5/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje,
dia 3/6/2021, pelas 9.00 horas, no cemitério familiar em Chissanuine, cidade
de Xai-Xai, província de Gaza. À família enlutada, apresentam as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.

A Administração, Direcção, Comité Sindical e todos os trabalhadores da Águas da Região de Maputo SA, comunicam
com profunda dor e consternação o falecimento de DIAMANTINO JOEL TOLO, trabalhador desta empresa, ocorrido no dia
1/6/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, quinta-feira, dia 3/6/2021,
no Cemitério de Michafutene, pelas 10.00 horas. À família enlutada, apresentam
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

5569

6075

FLAT tipo 3, 2wc,+1wc de serviço, cozinha moderna, num 6º andar, no Bairro
Central, vende-se por 4 500 000,00MT;
tipo 1, wc, +1wc de serviço, num 10º
andar, no Bairro Central por 2 500
000,00MT. Contacto: 84-5696206. 5828
IMOBILIARIA Corporate & Retail services CRS Vende-se e arrenda-se imoveis
na Coop, Sommerchield 1, Polana, Torres Vermelhas, Bairro Central, Triunfo
e Malhangalene! Vende-se armazem!
Preços muito atraentes. 844277006, comercialcrs.co.mz e www.crs.co.mz
5475

JORGE SALVADOR

ELISA CHONGO
FALECEU

FALECEU
A família Salvador comunica que a última homenagem ao JORGE, se realiza esta quinta-feira, dia 3/6/2021, às 14.00 horas, na capela do HCM,
cumprindo-se os protocolos sanitários em vigor, seguir-se-á a cremação no
Cemitério Hindú, às 16.00 horas. Amet in eternum.

É com profunda dor e consternação que seus filhos Alice, Ramos
(ausente), Samaria, Natália, Judite e Estrela, genros, netos e
bisnetos comunicam o falecimento de ELISA CHONGO, ocorrido
no dia 1/6/2021, na sua residência, cujo funeral se realiza hoje, dia 3/6/2021, no
Cemitério de Lhanguene, às 11.00 horas, antecedido de velório na IPM de Chamanculo, às 9.00 horas. Descanse em paz, mãe.
6100

6110

VIVENDAS: Coop, tipo 3, vende-se por
22 500 000,00MT; Alto Maé tipo 3, suite;
Cidade da Matola tipo 4, com suite e
piscina; Belo Horizonte e Matola-Rio,
tipo 5, suite; apartamentos: Coop, tipo
3 por 8 500 000,00MT; Alto Maé, tipo
3, com quintal por 6 500 000,00MT;
Zimpeto: Estaleiro, gabinetes, oficina
e armazém por 14 000 000,00MT.
Contacto: 84-5354121 ou 85-0522030.
Facebook: organizersmz.
6046

CASA inacabada, tipo 3, no Bairro Costa
do Sol, zona de Mapulene, á beira da
estrada circular, em frente das bombas
Galp, vende-se por 7 500 000,00MT.
6061
Contacto: 84-0486296.
MORADIA tipo 4, com 2 suites, jardim,
piscina, independente, 2 pisos, no Bairro
Triunfo, vende-se por 22 000 000,00MT;
moradia tipo 3, geminada, no Bairro
da Polana, Rua de Kassuende, com
estacionamento para 5 viaturas por 13
000 000,00MT. Contacto: 84-4483703
ou 87-5001715, Armen Imobiliária,Lda.
6120

ARMAZÉM à beira da estrada EN4,
com 800m2, escritórios e loja, vende-se por 500 000USD; vivenda tipo 5, no
Condomínio Caracol por 700 000USD;
armazém com 350m2, na Rua da Soveste por 5 000 000,00MT; propriedade
de 17x25, na Sommerschield 2 por 11
000 000,00MT, negociáveis. Contacto:
84-6259932, Vilanculos.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
9ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

6119

FAZ saber que, nesta Secção e Cartório correm termos processuais uns Autos Carta de
Precatória, registados sob o número 09/21/C, em que é exequente FNB-Moçambique, SA com
sede na cidade de Maputo, move contra o executado Alcides Paulo Chambal, residente no Bairro
de Laulane, casa nº 04, quarteirão, nº 5, distrito municipal da cidade de Maputo, e contactavel
pelo nº 82-7220230, para o pagamento da quantia exequenda no valor de 6.698.665,11MT
(seis milhões seiscentos noventa e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco meticais e onze
centavos), foi designado o dia 14 de Junho de dois mil e vinte e um, pelas 10.30 horas, para
abertura de propostas, no preço de 6 700.000,00Mt (seis milhões e setecentos mil meticais),
a serem apresentadas no Cartório deste Tribunal em carta fechada, até trinta minutos antes da
hora marcada, para a venda em primeira praça do bem abaixo indicado.
Verba úncia
Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial da Matola, sob o número 5733, a folhas
190 versos, do livro B/16 e inscrito sob o número 8550, fls. 79 versos, do livro G.14, a favor do
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executado, pelo valor mínimo de 6 700.000,00MT (seis milhões e setecentos mil meticais).
O imóvel de cariz habitacional tipologia-T3, localizado no bairro Tchumene, casa nº 32,
Condomínio “Queens Village”, Av. Samora Machel-EN4, cidade da Matola e pode ser examinado
nos dias úteis, das sete horas e trinta minutos às quinze horas e trinta minutos ficando o fiel
depositário obrigado a mostrar o imóvel que se pretende exeminar, nos termos do artigo 891
do CPC.
Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima e da data e hora descritas.
Matola, aos dezassete dias do mês de Maio do ano dois mil vinte e um
A Escrivã de Direito
Atália Manjate
Verifiquei
O Juiz de direito
Salomão Manhiça
6093

FLAT tipo 3, sala espaçosa, cozinha, wc,
2 anexos e varanda, num R/C, no Estrela Vermelha mercado, vende-se por
3 500 000,00MT. Contacto: 84-2075176.

5585

ARRENDA-SE
VIVENDAS: Sommerschield, tipo 4,
suite, dependência tipo 1, wc e cozinha,
arrenda-se por 190 000,00MT; Coop,
tipo 3, suites e anexos por 90 000,00MT;
Julius Nyerere, H. Polana, +de 21 compartimentos e anexos por 10 000USD;
Matola-Cidade, tipo 4, suite, 4 anexos e
piscina por 85 000,00MT; apartamentos:
Polana, tipo 3, suites, anexos por 90
000,00MT. Contacto: Facebook: organizersMz; 84-5354121 ou 85-0522030.
6046

AGÊNCIA IMOBILIÁRIA precisa para
comprar, vender ou arrendar: hotéis,
prédios, condomínios, lodges, vivendas,
apartamentos, fábricas, armazéns,
projectos ou outros imóveis no território
nacional e internacional. Contacto: Av.
Salvador Allende, nº 1376, Sommerschield. Facebook: Organizersmz; 860659047, 85-0522030 ou 84-5354121.
6046

INFRAESTRUTURA implantada no Parque Industrial de Beleluane, em frente
à Mozal, vende-se por 650 000,00MT, a
mesma comporta galpão com 1470m2
cobertos, contendo na parte frontal
escritório, R/C e 1º andar, com recepção, 5 gabinetes, outro wc, sala de
reuniões, anexo que comporta refeitório,
balneários, sala de treinamento, parque
de viaturas e um car wash. Contacto:
84-3023898 ou 84-3065729.
6079

FLAT tipo 2, num 6º andar, no Alto
Maé, arrenda-se por 22 000,00MT; flat
tipo 1, num 2º andar, na Mao Tsé Tung
por 20 000,00MT; flat tipo 3, num 3º
andar, no Alto Maé por 25 000,00MT;
flat tipo 1, num 1º andar, na baixa por
15 000,00MT; flat tipo 3, num 6º andar,
na Polana por 30 000,00MT. Contacto:
84-3966886 ou 82-5754440.
6076

APARTAMENTO no Prédio Imoinvest,
num 7º andar, tipo 3, com vista para
o mar, piscina, ginásio, garagem e segurança, sito na Av. Julius Nyerere, nº
888, arrenda-se. Contacto: 82-4102076.
6077

GEMINADA tipo 3, com suite, wc, cozinha americana, sala grande, dependência, garagem e jardim, bem localizada na
Sommerschield, Av. Mao Tsé Tung, ideal
para habitação ou escritórios. NB. Vazia
e pronta a habitar, arrenda-se. Contacto:
82-4824670 ou 84-6018957.
5585

PRECISA-SE
IMOBILIÁRIA precisa para vender e
arrendar em tempo record de moradias,
geminadas, flats, lojas, armazéns, restaurantes, propriedades, etc., nas zonas
Sommerschield, Triunfo, Polana, Central, Alto Maé, Malhangalene e Coop.
Contacto: 84-4620237 ou 82-2141920.
5788

6108

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que Idelson Gilberto Castilho, natural de Nampula
e residente na cidade de Maxixe, província de Inhambane, Bairro
Chambone 05, requereu autorização para mudança do nome de seu filho
menor Sheyzel Idelson Castilho, para passar a usar o nome completo
de Sheizer Idelson Castilho.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Nos termos do nº 1, artigo 360º do Código do Registo Civil, são convidados
todos os interessados para no prazo de trinta dias, a contar da data da
publicação do presente anúncio, deduzirem, por escrito, a oposição que
tiverem direito de fazer.

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

Maputo, aos 20 de Fevereiro de 2021
A Directora Nacional Adjunta
Fátima J. Achá Baronet
(Conservadora e Notária Superior)

Anúncio de Concurso

6112

1. O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, convida pessoas singulares nacionais, pequenas empresas, micro e interessadas a apresentarem propostas em carta fechada,
para os concursos discriminados na tabela abaixo:
Nº. de
ordem

1

2

3

4

Modalidade do concurso e respectiva
referência

Objecto Concurso

Data e hora final para entrega
das Propostas

Data e hora de abertura
das Propostas

15/06/2021, pelas 8:00
horas

15/06/2021, pelas 8:30
horas

Validade
das
Propostas

Garantia
provisória
(meticais)

90 dias

Não exigível

Concurso Limitado
07L000141/CL/14/UGEA/TJCM/2021

Lote 1 – Manutenção e Reparação de Viaturas
Lote 2 - Manutenção e Reparação de
Motorizadas

Concurso Limitado
07L000141/CL/15/ UGEA/TJCM/
UGEA/TJCM/2021

Prestação de Serviços de Assistência Técnica
para Comunicação, Gestão de Rede Sociais
Digitais e Serviços de Fotografia

15/06/2021, pelas 8:00
horas

15/06/2021, pelas 8:30
horas

90 dias

Não exigível

Concurso Limitado
07L000141/CL/16/ UGEA/TJCM/
UGEA/TJCM/2021

Prestação de Serviços de Fornecimentos e
Montagem de Cortinados

15/06/2021, pelas 9:00
horas

15\/06/2021, pelas 9:30
horas

90 dias

Não exigível

Concurso Pequena Dimensão
07L000141/CL/17/UGEA/TJCM/2021

Lote 1 – Manutenção e Reparação de
Equipamento Informático e fornecimento de
Acessórios.
Lote 2 - Manutenção e Reparação de Infraestrutura de Rede Cabeada e fornecimento de
Acessórios

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA
1º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MADALENA
MANHIÇA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezassete de Maio de dois mil
e vinte e um, lavrada de folhas quarenta e oito verso a quarenta e nove, do livro de notas
para escrituras diversas número 163-D, deste Primeiro Cartório Notarial de Maputo,
perante mim SARA MATEUS COSSA, Conservadora e Notária Superior em exercício
no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito
de MADALENA MANHIÇA, solteira, maior que era, natural de Boene, filha de Augusto
Manhiça e de Amélia Macheia, falecida no dia dez de Novembro de dois mil e vinte, no
Hospital Geral de Mavalane, com última residência habitual no Bairro da Polana-Canico
“B”, na cidade de Maputo, não tendo deixado testamento nem qualquer outra disposição
de sua última vontade e sucedem-lhe como únicos e universais herdeiros de todos
seus bens móveis e imóveis, seus filhos: Paulo Lourenço Vilanculo e Luísa Lourenço
Vilanculo, solteiros, maiores, naturais de Maputo, residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros
ou com eles possam concorrer na sucessão à herança da referida MADALENA
MANHIÇA.

15/06/2021, pelas 9:00
horas

15/06/2021, pelas 9:30
horas

90 dias

Não exigível

Está conforme
Maputo, aos 28 de Maio de 2021
O Técnico
(Ilegível)
6083

2. Os concorrentes interessados poderão obter informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquiri-los no endereço abaixo indicado, durante as horas normais
de expediente, neste Tribunal pela importância não reembolsável de 500,00Mts (Quinhentos meticais), valor a depositar na conta bancária deste Tribunal sob o nº
0008000013983927510195 – BCI, devendo-se apresentar o respectivo talão 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. 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 08 de Março.
Maputo, 01 de Junho de 2021
A Entidade Contratante,
Ilegível

5523
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Quinta-feira, 3 de Junho de 2021

PREPARAÇÃO PARA O EURO

Selecção de Futebol
de Praia estagia de
novo em terras lusas

Portugal defronta
Espanha amanhã

O

ACTUAL campeão europeu, Portugal, tem o
primeiro teste de preparação para o evento que arranca dia 15
diante da Espanha, em Madrid,
onde Fernando Santos poderá
começar a desenhar um esboço
da formação que se vai estrear
na competição.
Ao fim de uma semana de
trabalho na Cidade do Futebol,
os campeões europeus deslocam-se à capital espanhola,
para defrontar ‘La Roja’, no
Wanda Metropolitano, casa do
campeão Atlético de Madrid.
Este será um teste de fogo
para Portugal, mas, de alguma
forma, também importante
para analisar o momento e a
forma dos jogadores, a faltarem
11 dias para a estreia no Grupo “F” do Euro-2020, frente à
Hungria.
Com a integração de Bruno
Fernandes no grupo de trabalho a partir desta terça-feira,
Fernando Santos passará a ter
22 jogadores disponíveis para
a viagem à Espanha, ainda que
João Moutinho esteja em dúvida para o primeiro ensaio, devido a problemas musculares.
Embora esteja às ordens do
técnico, é provável que Bruno
Fernandes se limite a cumprir
apenas alguns minutos de jogo,
na melhor das hipóteses, ao
contrário de João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, que
nem entram nas contas.

O trio do Manchester City
participou, no último sábado,
na final da Liga dos Campeões e
só se juntará à comitiva lusa no
próximo sábado, dia seguinte
ao particular com a Espanha.
Outra provável baixa para
o duelo com os espanhóis é o
avançado do Valência Gonçalo
Guedes, que termina o período
de isolamento obrigatório precisamente no dia do jogo, após
ter tido um teste com resultado
positivo ao novo coronavírus,
que provoca a Covid-19.

No primeiro teste de preparação, os campeões europeus vão ter pela frente outro
ex-vencedor do Campeonato
da Europa, a Espanha, campeã
em 1964, 2008 e 2012, naquele que será o primeiro de dois
encontros de ‘La Roja’ até ao
arranque da prova continental.
A formação comandada por
Luis Enrique, que apenas iniciou os treinos esta segunda-feira, conta com 24 jogadores,
menos dois do que o máximo
permitido pela UEFA, apresen-

tando-se sem qualquer atleta
do Real Madrid pela primeira
vez na história.
Em 16 jogos realizados em
Espanha, Portugal soma apenas uma vitória, contra 11 derrotas e ainda quatro empates, o
último dos quais em 2002 (1-1),
na preparação para o Campeonato do Mundo desse ano, na
Coreia do Sul e Japão.
Portugal, que é o detentor
do troféu, integra o Grupo “F”
do Euro-2020, juntamente com Hungria, Alemanha e

França, tendo estreia marcada na competição para 15 de
Junho, diante dos húngaros,
em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19,
em Munique, e os franceses,
em 23, novamente na capital
magiar.
Já a selecção espanhola,
foi sorteada no Grupo “E”, no
qual vai defrontar a Polónia,
comandada por Paulo Sousa,
Suécia e Eslováquia, estreando-se no Euro-2020 frente aos
suecos, em 14 de Junho.

O ESTÁGIO da Selecção Nacional de Futebol de
Praia rumo ao Mundial da Rússia, em Agosto
próximo, está fechado. O combinado nacional
voltará a estagiar em Nazaré, Portugal, em Julho,
segundo garantias dadas pelo Secretário de Estado do Desporto (SED), Carlos Gilberto Mendes,
que efectua uma visita de trabalho a terras lusas.
A visita acontece a seguir à participação da
selecção no CAN, que terminou sábado último,
em Dakar, no Senegal. O titular da pasta do desporto acompanhou a evolução do combinado
nacional na meia-final frente a Uganda e final
diante do Senegal. A turma moçambicana venceu os ugandeses e perdeu com os senegaleses,
tornando-se vice-campeão africano e apurando-se desse modo ao Mundial da Rússia.
A Selecção Nacional regressou ontem de manhã a Maputo, proveniente de Portugal, por onde
passou na rota de regresso do Dakar.
Salientar que a equipa de todos nós teve um
estágio de 10 dias, em Nazaré, no mês passado, a
anteceder o CAN.
SED BUSCA SOLUÇÕES
PARA INFRA-ESTRUTURAS
No âmbito da visita a Portugal, Gilberto Mendes reuniu-se, terça-feira, com o Atelier Óscar
Santos para analisar as propostas de requalificação do Parque dos Continuadores, da criação do
Museu do Desporto e da construção do Pavilhão
Multiuso projectado nos terrenos do Zimpeto.
Recordar que o Pavilhão do Maxaquene está
também desactualizado, não reunindo mais
condições para acolher partidas internacionais
de basquetebol, daí que poderá ser contemplado nos acordos que forem estabelecidos entre as
partes para a sua requalificação ou modernização.
O titular da pasta do Desporto reuniu-se ainda com a firma Abreu Advogados, especializada
em direito desportivo, para uma auscultação em
torno da nova redacção da futura Lei do Desporto.
No final do dia (terça-feira), o SED despediu-se da Selecção de futebol de Praia num jantar em
que esteve presente o Embaixador de Moçambique na República portuguesa, Joaquim Bule, o

presidente da Federação Moçambicana de Futebol (FMF), Feizal Sidat, o Inspector Nacional do
Desporto, Sidónio Chavisse, a directora do Fundo
de Promoção Desportiva (FPD), Amélia Chavana,
e o “embaixador” da FMF na Europa para as selecções nacionais, Cláudio Pinto.
Num jantar descontraído, foram lançados os
dados para a Campanha Rússia 2021. Ontem, o
SED visitou as instalações do Sport Lisboa e Benfica, do Amora e do Sporting Clube de Portugal.
Na Academia do Seixal, o SED e a sua delegação percorreram longamente as instalações da
mesma, conduzidos por Diamantino Miranda,
quadro técnico do Benfica, e Hugo Pinheiro, da
estrutura de gestão do património.
Na visita, foram abordados os projectos deste
gigante do futebol português e o resgate da relação privilegiada que já existiu no passado com o
futebol moçambicano.
Já na visita às instalações do Amora foi possível perceber os modelos adoptados para a recuperação e gestão de infra-estruturas desportivas
neste clube, que serviu de trampolim para Geny
Catamo rumar ao Sporting e Abel Nhantumbo
para o Vitória de Guimarães.
O SED foi depois recebido no Estádio José Alvalade pelo vice-presidente do Sporting, Francisco Zenha.
No clube leonino, o SED transmitiu a gratidão do povo moçambicano pelo nobre gesto,
adoptado pelo Sporting, na penúltima jornada
do campeonato português, ao entrar em campo
com as camisetas com a inscrição Cabo Delgado
às costas.
Francisco Zenha agradeceu e, na longa reunião havida, abriu espaço para a entrada de talentos moçambicanos no clube lisboeta nas diversas modalidades. Colocou-se à disposição das
entidades moçambicanas para mobilizar apoio
material e técnico para Moçambique.
No final, conduziu a delegação moçambicana
por uma visita guiada pelas instalações do clube e
pelo museu do Sporting, cujo acervo testemunha
a grandeza do campeão.
As duas partes agendaram uma nova reunião
para breve.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
___________
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO
Departamento de Aquisições

A Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, convida pessoas singulares, micro, pequenas e
médias empresas, inscritas no Cadastro Único de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviço ao Estado a apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo
indicados:
Modalidade de
contratação

Objecto

Concurso Limitado
Fornecimento de
31A002541/
géneros alimentícios e
CL/01/2021
material de higiene e
conforto
Concurso Limitado Prestação de serviços
31A002541/
de catering e
CL/03/2021
ornamentação

Data e hora
Data e hora de
de abertura
entrega das
das
propostas
propostas

Data e hora
do anúncio de
posicionamento

15/6/2021
até às
13.00 horas

15/6/2021
às
13.15 horas

17/6/2021
às
9.00 horas

15/6/2021
até às
10.00 horas

15/6/2021
às
10.15 horas

17/6/2021
às
10.00 horas

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do
concurso ou levantá-los na Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, sita na Av. 10 de
Novembro nº 74, 2º piso, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), por
cada caderno de encargo.
2. O valor do caderno de encargo acima referido, deverá ser depositado na conta nº
21258801410001, BCI - Secretaria de Estado da Juventude e Emprego - Receitas Próprias.
3. O período de validade das propostas do concurso limitado é de 90 dias, contados à partir da data
da sua abertura.
4. A abertura em sessão pública será feita no local, hora e dia acima indicado, na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer.
5. Os concursoc serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/ 2016, de
8 de Março.
Maputo, Maio de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)
6289

5578
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DESPORTO

A PARTIR DE HOJE, COM 1600KM

Corrida de patins em linha
liga Quelimane a Maputo

TORNEIO TRIANGULAR

Passeio triunfal em
tarde de baptismos
CUSTÓDIO MUGABE

M

OÇAMBIQUE entrou forte no torneio triangular de
futebol, vencendo e
convencendo a selecção do Lesotho, por 5-0,
naquele que foi o primeiro desafio de Horácio Gonçalves no
banco técnico dos “Mambas”
e teve também direito à estreia
de vários jogadores com a camisola nacional. O segundo
desafio terá lugar sábado, entre
Lesotho e eSwatini.
Moçambique participa no
torneio com uma selecção de
Sub-23, que se prepara para
representar o país no torneio
regional da COSAFA, agendado
para o próximo mês de Julho,
na vizinha África do Sul.
GOLO MADRUGADOR
O golo de Melque antes do

primeiro minuto da partida
terá precipitado a inspiração
dos jovens olímpicos moçambicanos, que se exibiram
acima da média nos primeiros
45 minutos. Com um domínio
avassalador, não surpreendeu
o golo de Bruno na marcação
de uma grande penalidade,
aos 18 minutos, depois de um
defesa adversário derrubar
Melque na área de rigor.
Os visitantes ainda esboçaram uma reacção, mas
Ernâni respondeu à altura ao
único remate com perigo na
primeira parte. Uma etapa
que terminou com o resultado
de 3-0, porque Estêvão não
desperdiçou uma oferta da
defesa contrária, depois dum
canto cobrado por Ciganinho,
colega de equipa na Liga Desportiva.
Em vantagem tranquila,

os “Mambas” regressaram
do balneário ainda focados
em ampliar o marcador. As
entradas de Maestro e Fidel
para os lugares de Candinho
e Ciganinho, respectivamente, conferiram velocidade na
ala direita, donde Fidel bateu
em velocidade os adversários
e centrou com perigo para
Melque esbanjar uma excelente oportunidade na cara do
guarda-redes.
Porque o jogo era praticamente de sentido único, Estêvão e Salas marcaram, com
toda a naturalidade, mais dois
dois golos e fecharam as contas do desafio.
Moçambique volta a jogar
no dia 8, às 15.00 horas, no
Estádio Nacional do Zimpeto,
com a selecção de eSwatini.
O trio de arbitragem, de
eSwatini, teve uma tarde

tranquila e merece da nossa
parte uma valoração positiva.
FICHA TÉCNICA
Campo: Estádio Nacional
do Zimpeto
Árbitro: Celumusa Siphepho, assistido por Petros
Mbingo e Zamani Simelane. Quarto árbitro: Simões
Guambe.
Moçambique: Ernâni, Ciganinho (Fidel 45 min), Betão,
Macaime, Martinho, Shaquile
(Mapangane, 84 min), Candinho (Maestro 45 min.), Bruno,
Nilton (Salas, 74 min.) Melque
(Dilson, 65 min.) e Estêvão.
Lesotho: Ramalefane, Malane, Matsoele (Tsabanatso,
68 min.) Koetse, Mokwanazi,
Toloane, Masin, Kalake, Marabe, Seakhoka (Mohapi, 68
min.) e Tsoleho.
Disciplina: Cartões amarelos para Ernâni e Betão

A MARATONA de patinagem
em linha, ligando as cidades
de Quelimane (Zambézia) e
a capital do país (Maputo),
numa distância aproximada de
1600Km, inicia esta manhã.
A maratona, que tem como
lema “Digressão contra Covid-19 e pela Unidade Nacional
em Homenagem ao dia 25 de
Junho”, inicia em Quelimane.
Espera-se que no primeiro dia
sejam feitos 100km (da capital
da Zambézia a Lualua) de corrida em linha.
Para percorrer os 1600km
os patinadores vão precisar de
22 dias, pelo que o término da
maratona será no dia 25 de Junho, por forma a coincidir com
o dia em que se comemoram 46
anos de independência nacional.
Donaldo Salvador é o principal rosto desta iniciativa e fará
os 1600 quilómetros ao lado de
Frangoso Silvestre e Tino Novaz.

Comitiva que se prepara para a maratona foi recebida pelo governador da Zambézia, Pio Matos

A caravana, que inclui atletas e pessoal de apoio, esteve
nos últimos dias acertando de-

talhes da prova, que foi oficialmente lançada na terça-feira.
Os
patinadores
serão

acompanhados por uma equipa de apoio, que se fará transportar em viaturas.

Conhecidos grupos do Afrobasket
JÁ são conhecidos os grupos
que compõem a 30.ª edição do
Afrobasket masculino “Ruanda 2021”, segundo o sorteio
realizado sexta-feira, em Kigali, capital ruandesa. A competição está agendada para de-

correr de 24 de Agosto a 05 de
Setembro próximos, em Kigali,
o mesmo palco que recentemente acolheu a primeira edição da Basketball Africa League
(BAL).
Angola, República De-

mocrática do Congo (RDC), o
anfitrião Ruanda e o terceiro
qualificado do Grupo “E” das
eliminatórias (Marrocos, Cabo
Verde ou Uganda). O Grupo
“B” é integrado pela Tunísia,
pela República Centro-Africa-

na, pelo Egipto e pela Guiné-Conacri, enquanto a Nigéria,
a Costa do Marfim e o Quénia
partilham o Grupo “C”. Por seu
turno, o Senegal, os Camarões,
o Sudão do Sul e o segundo
classificado do Grupo “E” das
eliminatórias estão no Grupo
“D”.
As selecções que irão completar os grupos “A” e “D”
serão conhecidas no final do
torneio do Grupo “E” das eliminatórias, que se disputam de
08 a 15 de Julho próximo, entre
Marrocos, Uganda e Cabo Verde.
A primeira fase deste Afrobasket ocorrerá de 24 a 26 de
Agosto. No final dos encontros
do grupo, as equipas classificadas em terceiro e quarto de
cada grupo serão eliminadas,
enquanto as duas primeiras
passarão à fase final (quartos-de-final, meias-finais e finais).

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO
GABINETE DO ORDENADOR NACIONAL PARA A COOPERAÇÃO ENTRE A REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE-UE

ANÚNCIO Nº 01/GON/2021
O Gabinete do Ordenador Nacional (GON) torna público que são aceites propostas
(para compra de viaturas) em cartas fechadas dirigidas ao Presidente da Comissão
de Avaliação, com a indicação: “Anúncio nº 01/GON/2021-Abate de viaturas” devidamente assinadas pelos proponentes, até às 9.30 horas do dia 22 de Junho de 2021.
A abertura das propostas está marcada para mesmo dia, às 10.00 horas, no endereço
abaixo indicado.
As viaturas poderão ser vistas nos dias 8 e 9 de Junho de 2021, no período das 12.00
às 14.00 horas no Gabinete do Ordenador Nacional, sita na Av. Julius Nyerere, nº 1A –
Maputo.
As demais informações podem ser consultadas nas instalações do GON, importa referir
que as propostas não devem ser inferiores ao valor de licitação indicado, (Artigo 91 do
Decreto nº 42/2018, de 24 de Julho).
Marca

Matrícula

Ano de Aquisição

Proposta (MZN)

Isuzu KB 250 d/c 4x4

ACI 989 MP

2012

300.000,00

Mitsubishi L200

MMS 49-77

2009

120.000,00

Opel Astra

MME 61-61

1999

30.000,00

A Comissão de Avaliação
49

5932
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A EMME recomenda: Coloque
sempre as crianças com menos de 12
anos no banco de trás e com o cinto
de segurança apertado
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

Registando a história de Moçambique

PANDEMIA DA COVID-19

Quinhentas mil pessoas
sem água em Goma

Capacidade de resposta
africana prejudicada
por finanças frágeis

A

CAPACIDADE
de
África para responder à crise provocada pela pandemia
da Covid-19 foi prejudicada por falta de manobra fiscal e dívidas públicas
elevadas e complexas, segundo um relatório da Fundação Mo Ibrahim publicado ontem.
De acordo com o relatório “Covid-19 em África, um
ano depois: desafios e perspetivas”, antes da pandemia,

pelo menos 30 países gastavam mais em encargos com
a dívida pública do que nos
seus sistemas de saúde.
No último ano, a situação
agravou-se, porque o custo
dos pagamentos aumentou
relativamente ao Produto Interno Bruto (PIB) enquanto
as receitas fiscais diminuíram.
“Com o choque de liquidez da pandemia, os países
viram-se incapazes de cumprir as suas obrigações com

a dívida (pública). Simultaneamente, as divisas domésticas afundaram em relação
ao dólar, aumentando o custo da dívida”, escrevem os
autores.
Além de identificar fraquezas expostas pela pandemia, o relatório identifica
caminhos para que o continente seja mais autónomo
e auto-suficiente se desenvolver uma economia mais
diversificada, respeitadora
do ambiente e que aposte na

digitalização.
“A África demonstrou
uma forte liderança na sua
resposta à Covid-19. No entanto, os dados também
mostram onde estamos em
falta. Temos agora a oportunidade de aproveitar as lições
da pandemia para construir
uma recuperação liderada
por África que defenda a boa
governação, fortaleça a integração continental e seja
centrada nos jovens”, defendeu o empresário Mo

Ibrahim, fundador e presidente da Fundação com o seu
nome.
O relatório foi publicado na véspera do início
do Ibrahim Governance
Weekend 2021, um fórum sobre o impacto da pandemia
na saúde, economia e política
em África e propostas para a
recuperação que vai decorrer num formato digital entre
hoje e sábado.
Entre os oradores, estão
o director-geral da Organi-

MAIS de 500 mil pessoas ficaram sem água potável em Goma,
nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo), devido a danos em infra-estruturas, na sequência da erupção do
vulcão Nyiragongo, em Maio, anunciou terça-feira a Médicos
Sem Fronteiras (MSF). “Há uma necessidade urgente de fornecer água potável segura à população, porque a cólera é endémica
na área e representa uma grande ameaça para todas as pessoas
que vivem aqui”, afirmou a coordenadora deste organização
humanitária na RDCongo, Magali Roudaut, numa declaração.
“Passaram 10 dias desde a erupção do vulcão e as necessidades
urgentes continuam por satisfazer”, acrescentou a responsável,
que assinalou que é necessário construir latrinas e abrigos e distribuir cobertores e bidões de água”. Roudaut apelou também
para um apoio urgente de outras organizações de ajuda humanitária.

zação Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
o secretário-geral das Nações
Unidas, António Guterres, o
presidente da Comissão da
União Africana, Moussa Faki
Mahamat, o director do Centro de Controlo e Prevenção
de Doenças da União Africana (África CDC), John Nkengasong, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von
der Leyen, e o presidente do
Conselho Europeu, Charles
Michel. -(LUSA)

Mais fundos para distribuição de vacina
LÍDERES de 40 países e várias organizações
e empresas comprometeram-se ontem a
contribuir mais quase 2,4 mil milhões de
dólares (146,7 mil milhões de meticais) para
o mecanismo Covax distribuir vacinas da
Covid-19 pelos países mais pobres.
O presidente da Aliança Global das Vacinas (Gavi), José Manuel Durão Barroso,
considerou que os compromissos assumidos ontem numa cimeira internacional co-organizada com o Governo do Japão “lançam um caminho para o fim da pandemia”.

O Covax atingiu 9,6 mil milhões de
euros (716,6 mil milhões de meticais)
em financiamento para compra de vacinas e 807 milhões (60,2 mil milhões
de meticais) para entregas, prevendo-se que permitirão proteger quase 30%
da população adulta em 91 países de
rendimentos mais baixos, com entregas previstas para este ano e para o início
de 2022.
Os países participantes na cimeira de
ontem comprometeram-se ainda a doar

APÓS ADIAMENTO DA ELEIÇÃO DEVIDO À VIOLÊNCIA

Presidente do PAP
conhecido em Outubro
O PARLAMENTO Pan-Africano (PAP, sigla em inglês)
adiou para Outubro próximo
o processo de eleição do novo
presidente, após dois dias de
tumultos e violência entre
parlamentares.
A polícia sul-africana foi
destacada a intervir para garantir a segurança dos deputados na sessão em Midrand,
arredores de Joanesburgo, na
sequência de desacatos sobre o processo de eleição do
novo presidente para o órgão
legislativo da União Africana
(UA), sediado na África do
Sul.
Na reunião de terça-feira, os deputados da África
Ocidental e da África Austral
apelaram à intervenção da
União Africana no sentido de
mediar o processo com “responsabilidade”.
Em causa está o siste-

ma rotativo da presidência
do órgão legislativo, à qual
se opõem alegadamente um
conjunto de deputados da
África Ocidental, nomeadamente de países francófonos,
que a deputada sul-africana
Pemmy Majodina, acusou de
“arrogância”.
“Para nós, não há eleições
sem rotatividade”, referiu
Majodina, em declarações a
um canal de televisão sul-africano, salientando que
“há duas regiões - a do Sul e
a do Norte - que nunca presidiram ao PAP, a arrogância
dos francófonos existe devido à sua base eleitoral e querem intimidar-nos”, declarou antes do final da sessão.
A eleição já tinha sido
adiada na semana passada,
quando um funcionário que
trabalhava no local, testou
positivo ao novo coronavírus,

mas essa reunião revelou pela
primeira vez as tensões existentes quando o parlamentar
sul-africano Julius Malema
foi ouvido a ameaçar o eleito
maliano Ali Kone durante os
trabalhos.
“Eu mato-o lá fora. Eu
mato-te”, disse Malema, enquanto apontava para o parlamentar da África Ocidental.
Malema indicou terça-feira que “o ambiente não
era propício para a realização
de eleições”.
Alguns deputados da região francófona acusaram os
seus homólogos sul-africanos de pretenderem eleger o
Zimbabwe para a presidência
do PAP, criado em 2004.
Nunca houve um presidente da África Austral na
curta história do PAP. Os dois
últimos líderes eram da África Ocidental. -(LUSA)

mais de 54 milhões de doses que têm em
excesso, atingindo-se uma reserva total superior a 132 milhões de doses para o Covax.
Entre este ano e 2022, o Covax tem prevista a entrega de 1,8 mil milhões de doses
de vacinas contra a covid-19.
O governo do Japão, representado pelo
primeiro-ministro Yoshihide Suga, aumentou de 200 milhões para mil milhões o seu
contributo para o Covax.
No encerramento da cimeira, Durão
Barroso assinalou os 300 milhões de euros

(22,3 mil milhões de meticais) adicionais
prometidos pela Comissão Europeia e pelo
Banco de Investimento Europeu, que permitirão ao Covax “comprar rapidamente
vacinas para os países da África Sub-Sahariana”.
O Secretário-Geral das Nações Unidas,
António Guterres, considerou que o Covax permite atingir “uma distribuição mais
igualitária” da vacina contra a covid-19,
“uma das melhores armas para acabar com
a pandemia”. -(LUSA)

ONU mantém posição
sobre Sahara Ocidental
BRAHIM Ghali abandonou a Espanha na madrugada de ontem. A presença do líder saharauí neste país
enfureceu Marrocos por causa da questão do Sahara Ocidental e desencadeou uma crise diplomática
entre Madrid e Rabat.
A ONU apelou terça-feira ao diálogo entre Espanha e Marrocos na actual crise entre os dois países
e manteve a sua posição sobre o Sahara Ocidental,
na procura de uma solução mutuamente aceitável
no conflito na antiga colónia espanhola do noroeste
de África. “Quando há tensões entre dois Estados
membros, sejam a Espanha, Marrocos ou outros,
apelamos sempre a um diálogo aberto entre os dois
para resolver qualquer questão pendente que tenha
gerado uma crise”, disse o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric.
O porta-voz realçou que, na questão do Sahara Ocidental, a ONU continua a apoiar-se nas resoluções aprovadas pelo Conselho de Segurança.
“Continua a ser o nosso farol”, insistiu o porta-voz
do secretário-geral da ONU, António Guterres, respondendo à questão de um jornalista sobre o reconhecimento da soberania marroquina sobre o Sahara Ocidental por parte da anterior administração
norte-americana, liderada por Donald Trump, em
Dezembro de 2020.
Face à posição de Trump, que pressupõe o apoio
à tese de Marrocos, as resoluções do Conselho de
Segurança defendem uma solução política mutuamente aceitável baseada no compromisso, que

permita a autodeterminação do povo do Sahara
Ocidental. Aliás, o novo Presidente norte-americano, Joe Biden, parece se demarcar da posição dos eu
antecessor em relação ao dossier Sahara Ocidental.
Segunda-feira, num comunicado, o Ministério
dos Negócios Estrangeiros marroquino afirmou que
a “grave crise” entre Madrid e Rabat não terminará até que “a Espanha esclareça inequivocamente
as suas decisões e posições” em relação ao Sahara
Ocidental.

GHALI DEIXA ESPANHA

Esta posição de Rabat surgiu depois que Madrid
aceitou a entrada no país do Presidente da República
Árabe Saharauí Democrática (RASD), Brahim Ghali,
para assistência médica num hospital de Logroño
(norte da Espanha), devido a complicações ligadas
à Covid-19. Na terça-feira, o líder saharaui foi ouvido por um espanhol no âmbito de duas queixas por
alegados crimes contra a humanidade, genocídio,
tortura e outros.
Entretanto, a Justiça espanhola recusou-se a
enviar o líder da Frente Polisário para a prisão como
medida cautelar ou a retirar o seu passaporte, considerando não haver “elementos circunstanciais”
para acreditar que seja “responsável por qualquer
crime”.
Após mais de seis semanas de tratamentos,
Ghali teve alta hospital na terça-feira e, segundo
a imprensa espanhola, abandonou a Espanha de
avião durante a madrugada de ontem. - (LUSA)

UA segue passos da CEDEAO e suspende Mali
A UNIÃO Africana (UA) anunciou, na terça-feira à noite, a decisão de suspender o Mali,
cenário em Maio de um segundo golpe militar
em nove meses.
“A UA decide suspender imediatamente
a República do Mali de participar em todas as
actividades da União Africana, órgãos e instituições, até que a ordem constitucional normal seja restabelecida no país”, disse o Conselho de Paz e Segurança (CPS) da organização
continental numa declaração, de acordo com
a Agência de notícias France-Presse.
A UA apelou aos militares malianos para
que regressem urgente e incondicionalmente

aos quartéis e se abstenham de qualquer interferência futura no processo político no Mali.
A organização pediu ainda o estabelecimento de condições para o regresso a uma
transição democrática sem entraves, transparente e rápida. “Caso contrário, o Conselho
não hesitará em impor sanções específicas e
outras medidas punitivas contra os que impedem a transição”, acrescenta o texto.
A decisão da UA segue-se à da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental
(CEDEAO), que domingo decidiu a suspensão
do Mali das suas instituições. O país do Sahel
experimentou dois golpes de Estado em nove

meses.
Em 18 de Agosto de 2020, o Presidente
Ibrahim Boubacar Keita foi derrubado por um
golpe militar, liderado pelo o coronel Assimi
Goïta, depois de vários meses de protestos anti-governamentais.
No início da semana passada, os militares,
novamente liderado pelo coronel Goïta, detiveram o Presidente e primeiro-ministro de
transição, Bah Ndaw e Moctar Ouané, respectivamente, entretanto, já libertados.
O Tribunal Constitucional declarou dias
depois o coronel Assimi Goïta Chefe de Estado
e Presidente de transição. -(LUSA)

Chade e RCA investigam
ataque na fronteira
O CHADE e a República Centro-Africana (RCA) concordaram
com a realização de uma investigação internacional para esclarecer as circunstâncias de um ataque no domingo em que seis
soldados chadianos morreram num posto fronteiriço entre os
dois países. “As duas partes reconheceram a grave situação e
sublinharam a urgência de elucidar as circunstâncias em que
este ataque foi executado”, disseram os dois países numa declaração conjunta publicada ontem por órgãos de comunicação
social locais. Os dois países concordaram também em criar uma
comissão internacional de inquérito independente composta
por peritos das Nações Unidas, União Africana (UA) e da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC). O
acordo surgiu depois de uma delegação centro-africana composta pelos ministros dos Negócios Estrangeiros, Defesa e Interior ter chegado viajado para N’djamena com o objectivo de
reduzir a tensão entre os dois países provocada pelo ataque.

Marrocos intercepta
barco com haxixe
A MARINHA Real Marroquina apreendeu ontem, na costa mediterrânica da cidade portuária de Nador, cinco toneladas de
haxixe numa embarcação insuflável com destino à Europa, de
acordo com uma fonte militar. Os militares efectuaram uma
perseguição marítima à embarcação e forçaram os ocupantes a
abandoná-lo, com 152 fardos de haxixe a bordo. A fonte acrescentou que a tripulação, cujo número não foi revelado, fugiu a
bordo de outra embarcação de alta velocidade. A embarcação e
a carga apreendida foram transferidas para o porto de Nador e
entregues à Polícia para completar o processo judicial.

ONU reafirma apoio
à Guiné-Bissau
O NOVO representante da ONU para a África Ocidental e Sahel,
Annadif Khatir Mahamat Saleh, reafirmou ontem o apoio da Nações Unidas à Guiné-Bissau, após um encontro com o Presidente bissau-guineense, Umaro Sissoco Embaló. “Estou na Guiné-Bissau para me apresentar ao Presidente, para o ouvir sobre as
preocupações do país. Ouvi-o e reafirmei o apoio das Nações
Unidas para acompanhar a Guiné-Bissau para que o processo
não seja reversível”, disse. Antes de se deslocar à Guiné-Bissau,
Annadif Khatir Mahamat Saleh esteve no Gana, que assume a
presidência rotativa da Comunidade Económica dos Estados da
África Ocidental (CEDEAO). Annadif Khatir Mahamat Saleh, do
Chade, foi nomeado em Março representante do secretário-geral da ONU, António Guterres, para a África Ocidental e Sahel,
tendo substituído no cargo Mohamed Ibn Chambas.

Famílias de raptados
lançam apelo ao governo
AS famílias dos estudantes raptados após um ataque de grupos
armados a uma escola muçulmana na Nigéria, no último fim de
emana, apelaram ao governo para que tudo faça para a libertação das crianças, disseram ontem as autoridades. O governo
ainda não têm o número exacto de crianças raptadas, apenas
sabem que cerca de 200 estavam na escola Salihu Tanko, na
cidade de Tegina, na região centro-norte da Nigéria, na altura
do ataque, no domingo à tarde. Segundo um dos funcionários
da escola, mais de 100 crianças foram raptadas pelos atacantes,
mas várias, com idades entre os 4 e os 12 anos, foram logo libertadas pelos raptores por serem “demasiado pequenas para
andar”.

Teerão optimista sobre
restauração do pacto nuclear
O PRESIDENTE do Irão assegurou ontem que “os principais
problemas com os Estados Unidos foram resolvidos” nas negociações de Viena para restaurar o acordo nuclear internacional
de 2015, mostrando-se optimista sobre o resultado das mesmas.
As conversações, cuja quinta ronda começou na semana passada, visam que os EUA regressem ao pacto, que abandonaram em
2018, e levantem as sanções contra o Irão, que, por seu lado, deverá voltar a cumprir todas as suas obrigações previstas no acordo. “Hoje, graças a Deus, vemos que foram resolvidos os nossos
principais problemas com os EUA nestas negociações. Restam
algumas questões que estamos a negociar e vamos chegar a um
resultado”, disse Hassan Rohani durante a reunião semanal do
seu gabinete, segundo a Agência noticiosa espanhola EFE.
CS espera aprovar a reeleição de Guterres.
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