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ANA RITA TENE, 

em Riaba

O 
GOVERNO está a 
trabalhar para a re-
posição dos serviços 
públicos e infra-es-
truturas destruídas 

pelos terroristas nos distritos 
de Mocímboa da Praia, Quis-
sanga, Muidume, Nangade 
e Macomia, na província de 
Cabo Delgado.

A informação foi parti-
lhada ontem pelo Presidente 
da República, Filipe Nyusi, na 
reunião que manteve com a 
comunidade moçambicana 
residente na Guiné Equatorial.

O Chefe do Estado, que 
cumpre hoje o terceiro e úl-
timo dia da visita de Estado a 
este país da África Ocidental, 
assegurou que o fornecimento 
de energia eléctrica, água e te-
lefonia móvel está a ser reposto 
e a população está a regressar 
às suas casas gradualmente.

Explicou que os ataques 
terroristas, que iniciaram em 
2017, estão a ser controlados 
com o apoio das tropas ruan-
desas e da Missão Militar da 
SADC (SAMIM).

“As populações já estão a 
retornar às suas zonas de ori-

NAS ZONAS RECUPERADAS DOS TERRORISTAS

Reposição de serviços
públicos a bom ritmo

tades tropicais Ana e Gombe, 
enquanto a zona sul se depara 
com a situação de seca e estia-
gem.

“Temos tido solidarieda-
de e apoio internacional para 
fazer face a todos estes pro-
blemas e estamos a lutar para 
superá-los. Vamos continuar a 
trabalhar para encontrar solu-
ções para os desafios que o país 
enfrenta”, disse.

Em representação da co-
munidade moçambicana em 
Malabo, Elga Muxlhanga enal-
teceu os esforços do Governo 
para a solução dos problemas 
que o país enfrenta e pediu 
celeridade na implantação de 
uma representação diplomá-
tica na Guiné Equatorial para 
facilitar a tramitação de docu-
mentos.

No seguimento da visita à 
Guiné Equatorial, o Chefe do 
Estado escalou o Complexo 
Punta Europa, que se dedica 
à exploração de gás natural, 
onde se inteirou dos diversos 
projectos em curso no sector 
de hidrocarbonetos.

Ainda ontem, Nyusi rece-
beu as chaves das cidades de 
Malabo e Riaba, tendo-lhe sido 
outorgado o título de cidadão 
honorífico das duas regiões.

gem, embora de forma tímida. 
Eles estão a retornar de forma 
livre devido à normalização da 
situação. Estamos a reforçar a 
segurança para repelir as in-
cursões terroristas”, disse.

Sobre a situação na região 
centro do país, Nyusi garan-

tiu que o processo de Desar-
mamento, Desmobilização e 
Reintegração das forças resi-
duais da Renamo está a de-
correr conforme o planificado, 
faltando apenas quatro das 16 
bases para a sua conclusão.

“Alcançámos avanços no 

processo de desmobilização, 
desmilitarização e reinte-
gração dos homens armados 
da Renamo e controlamos os 
ataques da Junta Militar, após 
a morte de Mariano Nyongo”, 
afirmou.

Destacou que o país conti-

nua a ser assolado por desas-
tres naturais devido ao impac-
to das alterações climáticas, 
situação que exige a adopção 
de medidas para a sua miti-
gação. Afirmou que as regiões 
centro e norte estão a ressen-
tir-se do impacto das tempes-

PR manteve um encontro com a comunidade moçambicana na Guiné Equatorial

O ANÚNCIO da retirada do livro de Ciências Sociais 
da 6.ª classe, feito ontem pela ministra Carmelita 
Namashulua, parece-nos a medida mais razoável que 
o Ministério da Educação tomou em face dos erros
graves que o mesmo apresenta.

Após as críticas que se seguiram, desde que o as-
sunto foi despoletado, semana passada, a ministra da 
Educação e Desenvolvimento Humano veio a público 
anunciar uma série de medidas que estão a ser to-
madas para não só esclarecer o caso, como também 
corrigir o problema.

Para além da retirada do livro da circulação, a go-
vernante deu a conhecer a suspensão do director do 
Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educação 
(INDE) e da porta-voz do ministério.

Paralelamente, uma equipa multissectorial que 
envolve docentes de várias universidades está no 
ministério para, com os técnicos locais, avaliar e en-
contrar formas de corrigir os erros detectados nou-
tros livros, alguns dos quais considerados graves.

Certos erros, conforme fez saber a ministra, cons-
tam de livros que estão em circulação no Sistema Na-
cional de Ensino desde 2016.

Há que reconhecer a forma didáctica e, acima de 
tudo, a humildade com que a ministra Namashulua 
se dirigiu aos seus colegas, sobretudo professores, 
encorajando-os a prosseguirem o trabalho e mani-
festando a abertura para que outras eventuais falhas 
que possam vir a ser detectadas sejam reportadas ao 
ministério, através da Direcção Nacional do Ensino 
Primário.

É uma postura que, quanto a nós, deve ser inter-
pretada como reconhecimento de que quem trabalha 
está sempre susceptível de cometer falhas, sem, con-
tudo, deixar de imputar as responsabilidades onde a 
situação se mostre pertinente.

Na verdade, a retirada da circulação do livro esco-
lar da sexta classe da disciplina de Ciências Sociais é 
a medida mais sensata que se podia tomar, tendo em 
conta a gravidade dos erros detectados.

Não fazia sentido a ideia, inicialmente avançada 
no domingo, segundo a qual o ministério distribuiria 
uma errata por todas as escolas do país.

Era inconcebível, primeiro, que o Ministério da 
Educação pudesse, em tão curto espaço de tempo, 
mandar imprimir uma errata para ser distribuída 
com toda a segurança necessária por todos os alunos.

Sem querermos emitir juízos finais sobre o que 
terá sucedido e o que poderá acontecer no futuro, 
pensamos que as falhas detectadas no livro da sex-
ta classe da disciplina de Ciências Sociais chama 
a atenção para uma reflexão sobre o cuidado que é 
dispensado ao processo de elaboração do livro esco-
lar, sobretudo para esta fase crucial do processo de 
aprendizagem das nossas crianças.

Custa compreender como é que um livro, cujo 
processo de elaboração deve obedecer critérios bas-
tante rigorosos, do ponto de vista técnico e de res-
ponsabilidade até à sua distribuição, possa chegar ao 
aluno com erros gritantes como os que se reportam 
no manual da sexta classe.

Também custa-nos acreditar que livros com erros 
graves, como disse a ministra, possam estar no Sis-
tema Nacional de Educação desde 2016, sem que algo 
tenha sido feito para a sua retirada ou correcção até 
então, o que revela que, seis anos depois, continue a 
haver alunos a aprender com livros contendo erros. 

Porque qualquer conclusão sobre o que realmente 
terá acontecido neste processo será um mero exercí-
cio especulativo, preferimos aguardar pelos resulta-
dos do trabalho inspectivo, actualmente em curso, 
no Ministério da Educação e Desenvolvimento Hu-
mano.

Não poderíamos terminar sem apelar à neces-
sidade de uma reflexão profunda dos processos de 
produção de todos os manuais do Sistema Nacional 
de Educação. Desde o ensino primário até ao mé-
dio porque, como várias vezes foi referido, há muita 
confusão, sobretudo devido à utilização de editoras 
diferentes para livros da mesma disciplina e mesmas 
classes, gerando-se problemas na altura de se fazer 
a escolha do manual que as escolas devem usar, com 
todos os riscos que daí advêm, incluindo as suspei-
ções e falta de confiança no sistema de educação.

bunda, sem avançar detalhes 
sobre as razões da tomada desta 
medida. 

Referiu também que o MI-

NEDH está a ser investigado 
pela Inspecção-Geral da Ad-
ministração Pública para apu-
rar responsabilidades, tendo 

em conta todo o roteiro do livro 
escolar, desde a elaboração, 
edição, impressão, transporte e 
distribuição às escolas.

DEVIDO AOS ERROS COMETIDOS 

Livro da 6.ª classe retirado da circulação
O LIVRO de Ciências Sociais da 
6.ª classe, que contém “erros 
graves” em algumas páginas, 
será retirado do sistema na-
cional de educação. Assim, os 
professores deverão recorrer 
aos planos temáticos para a 
preparação das aulas, garan-
tindo, assim, que o processo de 
ensino e aprendizagem decorra 
sem grandes sobressaltos.

A medida foi anunciada 
ontem, em Maputo, pela mi-
nistra da Educação e Desenvol-
vimento Humano (MINEDH), 
Carmelita Namashulua, no 
decurso de uma visita à Escola 
Primária Completa Guebo, no 
bairro das Mahotas, que se des-
tinava a acompanhar de perto o 
decurso das aulas neste estabe-
lecimento de ensino.

Na ocasião, Namashulua 
anunciou estar na fase conclu-
siva a elaboração de cadernos 
de exercícios que servirão de 
suporte ao processo de ensino 
e aprendizagem.

Dirigindo-se à Direcção 

da Escola Guebo e respectivos 
professores, a governante re-
conheceu que o sector da Edu-
cação não está bem, referin-
do-se ao facto de o manual de 
ensino apresentar erros graves 
e inadmissíveis de conteúdos.

“Em primeiro lugar, fomos 
notificados pelos professores, 
seguidos dos pais e encarrega-
dos de educação e de toda a so-
ciedade, bastante indignados 
com esta situação. Como sec-
tor, criámos a oportunidade de 
retractarmo-nos, lamentando 
a situação e garantindo que en-
contraremos soluções”, disse.

Namashulua revelou igual-
mente que foram detectados 
erros noutros livros do sistema 
nacional de educação, em cir-
culação desde 2016, daí que se 
trabalha na revisão de todos os 
manuais. 

Lembrou que o Estado as-
sume o compromisso de pro-
videnciar uma educação inclu-
siva, patriótica e de qualidade, 
sendo por isso que pede a cola-

boração de todos os segmentos 
sociais.

Ainda ontem, a ministra 
anunciou a suspensão, com 
efeitos imediatos, do director 
geral do Instituto Nacional de 
Desenvolvimento de Educa-
ção (INDE), Ismael Nyese, para 
permitir que a comissão de 
inquérito criada pelo Governo 
para averiguar este processo 
possa trabalhar com isenção. 

Fez saber ainda a suspen-
são das actividades do Con-
selho de Avaliação do Livro 
Escolar (CALE), constituído 
por professores, especialistas 
das universidades, sectores 
que interagem com o MINEDH 
e equipas multidisciplinares 
que se ocupam das questões 
de conteúdo de cada discipli-
na. Assim, será constituído 
um novo conselho para que os 
próximos trabalhos sejam me-
lhores. 

Namashulua anunciou 
também o afastamento da por-
ta-voz do MINEDH, Gina Gui-
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“Mambas” estreiam-se com empate (1-1) Desempenho do município em debate 

CNE reconhece défice 
orçamental para realização 
de eleições

Rapazes envolvidos 
em campanhas sobre 
higiene menstrual

Introduzido sistema
de informação florestal

A SELECÇÃO Nacional de Futebol empatou, na noite de ontem, em Joanesburgo, a uma bola 
diante da sua congénere do Ruanda, em partida da primeira jornada do Grupo “L” de qualifi-
cação para o CAN-2023, cuja fase final terá lugar na Costa do Marfim. No Estádio Soccer City, 
também conhecido pelo nome comercial de FNB Stadium, os “Mambas” marcaram aos 67 mi-
nutos, por intermédio de Ratifo, que emendou de cabeça um centro com conta, peso e medida 
tirado por Gildo na esquerda. O golo de Moçambique surgiu dois minutos depois de os ruan-
deses se terem adiantado no marcador por Blaise, num lance em que a defesa e o guarda-redes 
moçambicanos não ficam isentos de culpas. Foi de resto um empate com sabor a derrota para a 
Selecção Nacional, pois dominou claramente o desafio, dispondo das melhores oportunidades 
de golo, sobretudo na primeira metade. O empate deixa tudo em aberto no Grupo “L” do qual 
fazem também parte Senegal e Benin que jogam entre si amanhã, em Dacar. Mais detalhes na 
página 31.

O CONSELHO Municipal de Maputo realiza hoje o 2.° Observatório Mu-
nicipal para debater com os vários segmentos da sociedade o desem-
penho da autarquia nos últimos doze meses. O evento vai fazer uma 
radiografia das actividades desenvolvidas, analisar alguns temas de 
governação, como é o caso do Projecto de Transformação Urbana fi-
nanciado pelo Banco Mundial; e analisar o relatório das actividades no 
primeiro semestre. As discussões serão antecedidas da apresentação da 
matriz de recomendações do Primeiro Observatório Municipal. A ce-
rimónia contará com a presença de vereadores, directores, represen-
tantes das organizações da sociedade civil, de partidos políticos, aca-
démicos, gestores das empresas de comunicação social, empresários, 
munícipes e técnicos do município. 

A TABELA Salarial Única (TSU), na Fun-
ção Pública, começa a vigorar a partir do 
próximo mês de Julho. A garantia foi dada 
ontem, em Maputo, pelo ministro da Eco-
nomia e Finanças, Max Tonela, à margem 
da abertura da 8.ª Conferência e Exposição 
sobre Mineração, Petróleo & Gás e Energia 
de Moçambique, evento que termina hoje. 

De acordo com o ministro, que fala-
va a jornalistas, a implementação da TSU 
será baseada na observância dos critérios 

estabelecidos na respectiva lei, nomea-
damente a idade, nível de escolaridade, 
tempo de serviço e o tempo de carreira, 
o que resultará no incremento histórico
dos salários mínimos aplicáveis na Função 
Pública.

“O Orçamento do Estado (OE) apro-
vado para este ano contempla custos para 
a implementação desta medida, pelo que 
o Estado estará em condições de cumprir
com o que está previsto”, disse.

FUNÇÃO PÚBLICA

Tabela Salarial Única 
vigora a partir de Julho
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DICAS SOBRE SAÚDE

DURANTE a época fria o organismo au-
menta o gasto calórico para manter a 
temperatura do corpo estável e, conse-
quentemente, pede um maior consumo 
de alimentos para equilibrar a equação. E 
é justamente por este motivo que, nos dias 
mais frios é preciso redobrar os cuidados 
com a alimentação, através da ingestão de 
nutrientes importantes para a manutenção 
da alimentação saudável.  Aprenda, de se-
guida, como se alimentar neste período.

1) Aposte nos refogados
Com a chegada da época fria, o con-

sumo de folhas e verduras diminui. Afinal, 
as saladas, que na estação quente fazem 
sucesso, já não abrem tão facilmente o 
apetite ou saciam a fome. Desta forma, 
uma alternativa é refogar os legumes e 
verduras, para consumi-los bem quentin-
hos e garantir a ingestão de nutrientes im-
portantes no dia-a- dia! Brócolis, couve-
flor, couve e cenoura são algumas opções 
de folhas e vegetais que podem render re-
fogados deliciosos. 

2. Mantenha as frutas sempre à mão
Aproveitar as frutas da estação em

temperatura ambiente, como o moran-
go, a laranja, a maçã, a pera e a uva, por 
exemplo, faz bem a qualquer hora do dia. 
Optar pelas frutas secas, cristalizadas e 
desidratadas também é uma boa alterna-
tiva para não descartar os seus nutrientes 
do cardápio. Outra sugestão é preparar re-

ceitas com todos os tipos de frutas.

3. Sopas bem elaboradas são bem-vin-
das

O frio combina com pratos quentes e, 
por isso, aposte no preparo de sopas, cal-
dos e cremes. Eles podem servir como en-
trada ou prato principal, de acordo com 
os seus ingredientes. Outra dica é evitar 
vários ingredientes ricos em carbonatos, 
como arroz, batata, mandioca e massa, em 
uma mesma receita.

4. Cuidado com as bebidas
Uma bebida que não pode faltar du-

rante a estação fria é a água, afinal, com as 
baixas temperaturas o corpo perde muito 
líquido e é preciso deixá-lo sempre bem 
hidratado. E quando se trata das bebidas 
quentes como o café e o chá, a sugestão 
é substituir o açúcar refinado pelo açú-
car mascavo na hora de adoçar. Trocar o 
achocolatado e o leite do chocolate quente 
pelo cacau em pó, que é muito mais nutri-
tivo pode fazer toda a diferença para a sua 
saúde e bem-estar.

5. Inclua fibras no cardápio
Além de ajudar a manter o funciona-

mento do intestino regular, as fibras tam-
bém possuem a vantagem de prolongar a 
sensação de saciedade e, por isso, vale in-
vestir no consumo de fibras durante as re-
feições. Uma dica é trocar o arroz branco 
pelo arroz integral. 

Dicas de alimentação 
saudável para época fria

REFERÊNCIA de partida: a matéria sobre 
as verdades da filiação continua na mesa 
do debate, desta vez para analisar e discu-
tir as limitações que a legislação moçambi-
cana impõe quanto à descoberta da identi-
dade biológica da pessoa. 

DISCUTINDO

 A questão de definir opções normativas 
sobre a filiação se denota como um dos ele-
mentos de força na procura de identidade 
da pessoa em razão do seu nascimento e da 
sua integração numa família.

A procriação natural se coloca como 
uma opção nata da humanidade, mas a 
experiência da evolução humana mostra 
que nem sempre se consegue procriar por 
via natural, tendo sido, por isso, desenvol-
vidas linhas auxiliares para a reprodução 
humana. A inseminação artificial é uma 
das mais notórias vias de procriação que 
compreende espécies quanto à origem do 
material genético: (i) homóloga, quando 
se cruzam elementos genéticos de pes-
soas que têm entre si um projecto paren-
tal só que não conseguem por via natural 
procriar e (ii) heteróloga, quando, por es-
terilidade de um ou de ambos, tem que se 
buscar um dador para fornecer os elemen-
tos genéticos, ficando, aqui, clara a verda-
de não biológica da filiação. A adopção e a 
maternidade de substituição (conhecida 
como barriga de aluguer), são outras formas 
de se ser pai ou mãe mesmo não podendo 
fazê-lo naturalmente.

Da base explicada supra, podemos de-
duzir pelo menos quatro verdades da filia-
ção: (i) verdade biológica, (ii) verdade não 
biológica, mas decorrente de uma opção 
em ter um filho fruto de elementos genéti-
cos dados ou doados por outra pessoa, (iii) 
verdade não biológica, por opção afectiva 
expressa pela adopção de um filho e (iv) 
verdade não biológica por assumir um filho 
alheio em razão da infidelidade conjugal, 
de pessoas em união de facto ou apenas em 
uma relação familiar.

A Lei da Família cumpre uma missão 
reguladora em relação às situações acima 
descritas e a análise que se segue espelha-
rá a evolução normativa entre 2004 e 2019. 
Para que a verdade biológica se estampe no 
registo civil urge distinguir as formas pro-
cessuais dentro das especificidades de cada 
linha: maternidade e paternidade. Quanto 
à maternidade pouco se discute, pois, a 
mãe se mostra como tal desde a gravidez 

ao parto. A paternidade tem, por sua vez, 
mais sensibilidade sendo três formas in-
dicadas na lei: (i) pai é o marido ou com-
panheiro da união de facto da mãe (artigo 
244), (ii) fora do casamento ou da união de 
facto, pai é quem assume voluntariamente 
essa qualidade (perfilhação: artigo 267) e 
(iii), pai é o reconhecido como tal por de-
cisão judicial em processo de investigação 
(artigos 285 e seguintes). Na transição para 
2019 se eliminou o prazo para a investiga-
ção da maternidade ou paternidade. Antes 
era até três anos depois da maioridade do 
filho (21 mais 3) e hoje é a todo o tempo, ou 
seja, não há limite para se descobrir a ver-
dade biológica, quando o filho nasce fora 
do casamento ou da união de facto.

A regra geral no processo de investiga-
ção da filiação é o da busca da verdade bio-
lógica (artigo 221). Entretanto, a lei prevê 
excepções: quando o nascimento do filho 
tenha ocorrido dentro do casamento ou da 
união de facto, a lei impõe prazos para se 
impugnar a paternidade (artigo 257). Aqui 
se protege a estabilidade familiar (do ca-
samento) aprovando que o filho fique sem 
saber a sua origem biológica. Na transição 
para 2019, a lei eliminou a possibilidade da 
pessoa que tenha engravidado uma mulher 
casada impugnar, ele próprio, a paterni-
dade do marido para se colocar na verdade 
biológica como pai. Novamente um peso 
moral se põe para não desestabilizar o ca-
samento mesmo que o filho fique sem sa-
ber a sua origem biológica. 

Quando o filho tenha sido adoptado, a 
lei proíbe a procura da verdade biológica 
(artigos 409 e 410), sendo valorada a dig-
nidade de quem voluntariamente assumiu 
a paternidade em detrimento do interesse 
do filho que eventualmente não deu o seu 
consentimento para o efeito. Na situação 
do filho nascido por inseminação por um 
dador, tendo consentido o marido ou o 
companheiro da união de facto, a lei proí-
be que se diga o contrário em protecção da 
dignidade tanto da mãe como do filho (nú-
mero 3 do artigo 255).

 De tudo o que se descreveu nesta con-
tribuição, a questão da salvaguarda da dig-
nidade precisa ser vista com sensibilidade 
pois, a verdade biológica pode ser também 
um elemento de peso no respeito pela dig-
nidade humana, considerando que a cada 
pessoa pode ser importante saber donde 
proveio para este mundo.

DISCUTINDO LEIS

Dignidade e direitos (65)

(As limitações das verdades da filiação e a dignidade)

GESTÃO MENSTRUAL

O difícil desafio
da rapariga em escola 
sem água

QUITÉRIA UAMUSSE

A 
MENSTRUAÇÃO é 
considerada um fenó-
meno natural da vida 
das mulheres, mas a 
precariedade de sa-

nitários, indisponibilidade de 
água e produtos de higiene em 
muitas escolas do país, sobre-
tudo nas zonas rurais, tornam 
tortuosos os dias de muitas me-
ninas. Algumas faltam às aulas 
para evitar sujar a roupa, serem 
zoadas e até excluídas.

Dados do Governo, divul-
gados recentemente, indicam 
que 69% das escolas do país, 
sobretudo as do ensino primá-
rio, não têm acesso à água potá-
vel, 47% têm acesso ao sanea-
mento básico e somente 15% 
podem aceder aos serviços de 
higiene.

Não só a limitação de re-
cursos nas escolas impedem as 
raparigas de usufruir o direito 
à educação, durante os dias da 
menstruação, mas também a 

Tabus 
A MENARCA, primeira menstruação, pode surgir entre os 10 e 
14 anos. Entretanto, algumas meninas assustam-se com o seu 
aparecimento por falta de informação sobre as transformações 
do corpo na adolescência.

Muitas vezes, os temas menstruação e reprodução são ou-
vidos num primeiro momento na escola, pois alguns pais têm 
receio de conversar sobre este universo com as filhas.

Verónica Raimundo, 13 anos, frequenta a 8.ª classe, na se-
cundária da Namaacha, disse que durante a puberdade, tran-
sição da fase da infância para adolescência, ocorrem trans-
formações no corpo, mas não sabe, por exemplo, como gerir 
a menstruação, pois nunca teve conversa sobre o assunto com 
os seus encarregados.

Mirela Tomás, 15 anos, aluna da 10.ª classe, ouviu sobre a 
menstruação com as suas primas, daí que se considerava pre-
parada para enfrentá-la. Quando viu a menarca não se assustou, 
informou a irmã, que a ensinou a usar o penso absorvente e a 
aprimorar a higiene íntima para se precaver de doenças.

Cátia Penga, de 16 anos, da mesma classe e escola, apontou 
que semanas antes de ver a menstruação teve uma conversa com 
a mãe sobre a assunto. Entretanto, lamentou por não higienizar 
adequadamente a região íntima, quando está na escola e tam-
bém a indisponibilidade de um recipiente para acondicionar o 
penso descartado. 

Disse que algumas colegas introduzem pensos nos vasos sa-
nitários ou colam-nos na parede da casa de banho ou deitam-no 
ao chão, o que gera constrangimentos.

Por sua vez, Edmilson Sitoe, 16 anos, entende que a gestão 
e higiene menstrual não é só um problema da menina, mas de 
toda a comunidade. Apelou as autoridades a implantar infra-es-
truturas adequadas para que as colegas se sintam confortáveis 
para gerir a menstruação, e os pais a conversar com os filhos so-
bre as mudanças na puberdade. 

“Algumas mudanças no corpo são tão estranhas que afectam 
a parte psicológica. Por isso, há meninas que se isolam ao ver a 
menstruação, assim como meninos que se incomodam ao sair 
barba e borbulhas na cara”, comentou.

Face a estes mitos e tabus em torno das transformações, 
sobretudo a menstruação, a ponto focal do Grupo Multissecto-
rial de Água e Saneamento, em representação do Ministério da 
Educação e Desenvolvimento Humano, Rofina Macie, indicou 
que abordar o assunto no Dia Internacional da Gestão e Higiene 
Menstrual pode ajudar, por um lado, a menina a compreender 
sobre o funcionamento do seu corpo e a se livrar dos preconcei-
tos que impedem o seu empoderamento. E por outro, o que se 
pode melhorar nas infra-estruturas escolares.

Comprometimento
do Governo

Uma questão de saúde

EM algumas regiões do país 
falta água devido às condições 
naturais. Entretanto, as autori-
dades têm trabalhado com vista 
a prover o líquido para o consu-
mo e a higiene dos alunos.

Na província de Maputo, 
por exemplo, os distritos de 
Moamba, Namaacha e Magude 
têm escassez de água.

O porta-voz da Direcção 
Provincial da Educação e De-

senvolvimento Humano, José 
Manjate, apontou que o sector 
aloca água da chuva em reser-
vatórios. Mas quando não há 
precipitação, os alunos ou pais 
responsabilizam-se por levá-la 
em pequenos recipientes para 
os grandes depósitos.

Contou que em todos os 
estabelecimentos de ensino da 
província há um ponto focal em 
matéria de saúde escolar que 

garante a integração de co-
nhecimento sobre a Gestão 
e Higiene Menstrual e Saúde 
Reprodutiva, mesmo com a 
falta de recursos, daí que há 
poucas desistências.

O director-geral da Wa-
terAid, Adam Garley, referiu 
que está em implementação 
um projecto, financiado pela 
embaixada do Canadá, com 
objectivo de melhorar o di-
reito à saúde reprodutiva nas 
províncias de Maputo e Gaza.

Expressou vontade de 
coordenar com o Governo e 
outras organizações para in-
vestir na expansão de água, 
nos pontos críticos, incluin-
do o distrito da Namaacha.

Rofina Macie, a ponto 
focal do Grupo Multissecto-
rial de Água e Saneamento, 
revelou que o MINEDH tem 
envidado esforços com ou-
tras entidades para prover 
água em todas escolas, para 
o consumo independente-
mente das condições do solo
na região em que o estabele-
cimento de ensino foi cons-
truído.

A FRACA higiene menstrual 
para além de interferir na au-
to-estima, pode concorrer para 
infecções no tracto urinário da 
mulher, que precisará de tem-
po e recursos para restituir a sua 
saúde.

A enfermeira de Saúde Ma-
terna-infantil e responsável 
pelo Serviços de Amigos de Ad-
olescentes e Jovens, no distrito 
da Namaacha, Djasta Magaia, 
explicou que a simples troca 
de penso, quer absorvente ou 
pano, não é suficiente para ga-
rantir a higiene menstrual da 
mulher. 

“É necessário que a menina 
se lave com água e o sabão para 
remover o sangue acumulado 
na parte íntima, que pode con-
ter bactérias”, alertou Magaia.

A enfermeira realçou que a 
menstruação está estritamente 
ligada à reprodução, daí que 
não basta manter a higiene, 

pobreza e alguns tabus em tor-
no do fenómeno concorrem 
para que elas não revelem os 
motivos pelos quais se abstêm 
de frequentar as aulas, com-

prometendo o seu desempenho 
pedagógico.

Em algumas comunidades, 
por exemplo, acredita-se que 
a menstruação, um facto estri-

tamente ligado à reprodução, 
é sinónimo de crescimento, o 
que implica que toda a menina 
que teve a menarca já pode se 
casar, independentemente da 

idade.
Para desmistificar estes 

tabus e chamar à consciên-
cia da necessidade de investir 
na construção de infra-es-
truturas inclusivas para que 
a menina possa gerir a sua 
menstruação com dignidade, 
autoridades governamentais, 
organizações da sociedade 
civil, adolescentes e jovens 
juntaram semana passa-
da, na Escola Secundária 
da Namaacha, província de 
Maputo, para celebrar o Dia 
Mundial da Gestão e Higiene 
Menstrual, 28 de Maio.

Este ano, a data foi assi-
nalada sob o lema “Em Mo-
çambique Estamos Compro-
metidos com a Dignidade 
Menstrual”.

Na ocasião, foi feita a 
réplica do lançamento do 
Pacote Nacional de Gestão 
e Higiene Menstrual, reali-
zadas palestras e jogos para 
desmistificar preconceitos 
em torno da menstruação.

como é fundamental conver-
sar com profissionais de saúde 
para avaliar se o processo 
decorre normalmente.

“As meninas devem 
preocupar-se, igualmente, 
com os métodos de contra-

cepção para evitar gravidezes 
indesejadas, que podem con-
correr para fístula obstétrica, 
morte neonatal e materna, in-
fecções de transmissão sexual, 
como o HIV, HPV e sífilis”, 
contou.

País tem o desafio de prover mais água e banheiros nas escolas
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 Jogos e peças teatrais abordam tabus em volta da menstruação
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 José Manjate

Enfermeira Djasta Magaia (esq.) alerta para o risco de infecções devido à fraca higiene menstrual

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PUBLICIDADE

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de 

Maputo
4ª Secção

ANÚNCIO

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

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

e dois

A Juíza de Direito
Luísa Arone Samuel Matlaba

A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano

4940

4955

4914

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

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

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO 

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

Modalidade do
Concurso

Objecto de 
Contratação

Data e hora 
de Entregas

Data e hora 
de Abertura

Garantia 
Bancária

Concurso 
Limitado N.º 

04I143941/0012/
CL/2022

Construção de 3 fontes 
de abastecimento 

de água (2 sistemas 
fotovoltaicos e 1 a 

bomba manual)

13/6/2022
10.00 horas

13/6/2022
10.15 horas Sim 

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

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

a) Cópia de Cadastro Único (UFSA);

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

c) Certidão válida de quitação emitida pela área fiscal;

d) Declaração válida emitida pelo INSS;

e) Quadro Técnico.

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

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

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

Zavala, Maio de 2022
A Directora do Serviço 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Instituto de Comunicação Social convida as empresas interessadas para apresentarem propostas em 
cartas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo.

Concurso Objecto
Entrega das
Propostas

Abertura das 
propostas

Modalidade
Garantia 
provisória

Concurso 12/
ICS-UGEA/22

Fornecimento de 3 viaturas 
cabine Dupla 4x4 

24/6/22 
10.00 horas

24/6/22 
10.30 horas

Concurso 
Público

Requerida

Concurso 13/
ICS-UGEA/22

Fornecimento de 2 viaturas 
(Minibus e viatura ligeira)

24/6/22 
11.00 horas

24/6/22 
11.30 horas

Concurso 
Público

Não Requerida

Os concorrentes interessados poderão ter mais informação nos documentos de concurso, ao examiná-
los ou adquirí-los no Instituto de Comunicação Social, Av. Amílcar Cabral n°214 R/C, pela importância 
não reembolsável de 2500.00 MT (dois mil e quinhentos meticais), a serem depositados na Conta 
577830-Instituto de Comunicação Social-Millennium Bim.

O Período de validade das propostas é de 120 dias.

Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo decreto nº 05/2016, de 8 de Março, 
conjugado com regulamento aprovado pelo decreto nº 81/2018, de 21 de Dezembro e o Diploma Ministerial 
nº53/2019 de 29 de Maio .

Instituto de Comunicação Social, Av. Amílcar Cabral 214 R/C, Cidade de Maputo

Maputo, aos 03 de Junho de 2022

(UGEA)

O 
HOSPITAL Geral José 
Macamo, no Nhla-
mankulu, vai ser in-
tervencionado, ainda 
este ano, com vista a 

melhorar a prestação de servi-
ços e a capacidade de acolhi-
mento de doentes nesta que 
é uma das unidades sanitárias 
mais procuradas na cidade e 
província de Maputo, devido à 
sua localização.

A direcção do hospital dis-
se ser esta uma prioridade do 
Ministério da Saúde (MISAU) 
para este ano.

Ermelinda Chamba, di-
rectora do hospital, disse que 
há sensivelmente uma década 
que esta unidade se ressen-
te, sobretudo, das infiltrações 
nalgumas unidades orgâni-

cas, corrigidas, parcialmente, 
com pequenas intervenções, 
visando responder a situações 
pontuais. No entanto, o plano 
do MISAU para este ano, de-
verá resolver por completo a 
situação.

“A reabilitação é para todo 
o hospital. Existem pequenas
intervenções que foram inter-
rompidas devido a este plano
do MISAU. Recentemente fi-
zemos pequenas reparações
na sala de partos, que era a
mais crítica”, acrescentou.

Disse ainda que a reabili-
tação prevista vai contemplar, 
igualmente, a disponibilização 
de equipamento e mais espe-
cialistas, com vista a respon-
der a demanda, pois trata-se 
de um hospital muito concor-

rido devido ao fácil acesso.
Conforme constatou re-

centemente o “Notícias”, as  
infiltrações comprometem o 
atendimento e acomodação 
dos doentes, sobretudo quan-
do chove.

Aida Nhantumbo, uma das 
utentes,  disse ao “Notícias” 
que a reabilitação é bem- vin-
da. Certa vez, contou, chegou 
a “José Macamo”, de emer-
gência, mas teve que esperar 
porque a sala onde faria os 
exames estava alagada.

“Aguardei uns trinta mi-
nutos, mas percebi que a 
limpeza levaria mais tempo 
porque não parava de chover. 
Sentia-me muito mal e acabei 
indo ao Hospital Central de 
Maputo”, disse.

Outros utentes do hos-
pital apontam que a reabi-
litação vai trazer uma nova 
imagem, porquanto a actual 
não deixa de preocupar. 

“É uma situação lamen-
tável encontrar o hospital 
alagado, mas paciência me 
fez ter bons resultados. Logo 
após a limpeza e o abran-
damento das chuvas fui 
atendida, e é de louvar o 
empenho de todos que se 
envolveram”, disse a utente 
Crisalda Langa.

Este estabelecimento 
hospitalar foi erguido em 
1922 pela Igreja Católica e 
ampliado em 1940. Antes da 
sua nacionalização, em 1976, 
ostentava o nome de Hospi-
tal São José de Lhanguene. 

“José Macamo” 
será reabilitado 
ainda este ano

UM ciclista, de 35 anos, perdeu a vida, na 
quarta-feira, vítima de acidente de via-
ção, na rua dos Pequenos Libombos, no 
distrito de Boane, província de Maputo.

O acidente envolveu um veículo ligei-
ro, da marca Toyota Funcargo, que seguia 
no sentido Boane-Mahelane, conduzido 
por um jovem de 30 anos, que colheu o 
ciclista.

Segundo a porta-voz da Polícia da 
República de Moçambique (PRM), na 
província de Maputo, Carmínia Leite, o 
sinistro foi causado por ultrapassagem 
irregular, associada a velocidade exces-
siva.

Enquanto isso, dois indivíduos um de 
22 e outro de 25 anos,encontram-se sob 
custódia das autoridades, na 1ª Esquadra 
da PRM, de Ressano Garcia, indiciados de 
roubo de um computador portátil, numa 
residência.

Os suspeitos assumem o crime, apon-
tando que pretendiam vender o equipa-
mento para um conhecido usar na facul-
dade.

Carmínia Leite disse que a Polícia re-
cebeu uma denúncia da vítima, tendo 
sido possível localizar os larápios e recu-
perar o computador que viria a ser devol-
vido ao proprietário. 

Acidente de viação
faz um morto

Construídos novos 
colectores  para
minimizar imundície
NOVOS colectores estão a ser 
construídos para substituir os 
antigos que deixam escapar 
águas negras nalgumas arté-
rias da cidade de Maputo.

A falta de sinalização de 
esgotos inoperacionais ou 
sem as respectivas tampas no 
meio das rodovias aumenta o 
risco de acidentes de viação.

Para mudar o cenário, o 
vereador de Infra-Estruturas 
Urbanas, no Conselho Muni-
cipal  de Maputo (CMM), Sa-
turnino Chembeze, disse que 
há um projecto, financiado 
pelo Banco Mundial, que 
consiste em novas ligações ao 
sistema municipal, melhoria 
das estações elevatórias de 
bombagem, uma das quais 
na avenida Julius Nyerere, 
bem como a modernização 
da Estação de Tratamento de 
Águas Residuais de Infulene 
(ETAR).

Chembeze alertou que as 
intervenções do município 
só terão os efeitos desejados, 
se forem conjugados com a 
mudança comportamental 

dos munícipes em relação às 
infra-estruturas de sanea-
mento.

“Os sistemas de sanea-
mento foram construídos 
para um determinado tempo 
e número de habitantes. A ci-
dade cresceu e as infra-estru-

turas não foram renovadas ou 
substituídas. Por outro lado, 
algumas pessoas roubam as 
tampas das sarjetas e as gre-
lhas, consequentemente 
muito lixo acaba nos esgotos e 
impede a filtração e drenagem 
das águas residuais”, disse.

LEMBRETE

Já renovou a 
sua Subscrição 

dos jornais?

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis
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Faça a sua  subscrição e receba o seu 

Jornal em casa!
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  106/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 02 Junho
de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

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

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

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,08 4,16      4,12
  Botswana Pula 5,30 5,40      5,35
  eSwatini Lilangueni 4,08 4,16      4,12
  Mauricias Rupia 1,45 1,48      1,47
  Zâmbia Kwacha 3,70 3,77      3,73

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 487,43 497,15    492,29
  Malawi Kwacha 62,64 63,89     63,27
  Tanzânia Shilling 27,19 27,73     27,46
  Zimbabwe Dólar 167,22 170,56    168,89

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 13,22 13,48     13,35
  Canada Dolar 50,02 51,02     50,52
  China/Offshore Renminbi 9,46 9,65      9,56
  China Renminbi 9,48 9,67      9,58
  Dinamarca Coroa 9,10 9,28      9,19
  Inglaterra Libra 79,35 80,94     80,15
  Noruega Coroa 6,70 6,83      6,77
  Suécia Coroa 6,47 6,59      6,53
  Suíça Franco 65,88 67,19     66,54
  União Europeia Euro 67,68 69,03     68,36

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,0000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  2,1092900  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.855,60000
Venda..............  1.856,90000

Maputo,  03.06.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do

USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.

PUBLICIDADE

ANA RITA TENE, 

em Malabo

O 
PRESIDENTE da 
República, Filipe 
Nyusi, convidou os 
empresários da Gui-
né Equatorial a es-

colherem Moçambique como 
destino dos seus investimen-
tos ou fonte para aquisição de 
diversos produtos, com base 
em vantagens mútuas.

O pedido foi feito quarta-
-feira, em Malabo, no jantar
oferecido pelo Presidente
equato-guineense, Teodoro
Obiang Nguemá Mbassogo,
assegurando que os dois Go-
vernos vão continuar a faci-
litar o ambiente de negócios,
com destaque para a liberda-
de de circulação entre os dois 
países.

O Chefe do Estado dis-
se que o país tem inúmeras 

possibilidades para a explo-
ração de minérios como gra-
fite, carvão, ouro mármore, 
calcário, areias pesadas, mi-
nérios preciosos, granitos e 
o gás, descoberto  recente-
mente.

Disse também que Mo-
çambique é detentor de 
praias com águas cristalinas, 
parques e reservas que ofe-
recem excelentes condições 
para o desenvolvimento do 

turismo de praia e eco-turis-
mo.

“No que tange à agricul-
tura, produz alimentos como 
milho, arroz, batata, feijão 
e diferentes tipos de fruta, 
tendo ainda potencial para 
as culturas de rendimen-
to como  amêndoa de caju, 
amendoim, soja, macadâ-
mia, tabaco, algodão e giras-
sol”, afirmou.

Realçou que o país é pro-

dutor de sal e açúcar e, no 
domínio de águas interiores, 
tem condições para a prática 
da pesca industrial, afirman-
do que é momento de agir 
intensamente e não de meras 
promessas.

Para tal, Nyusi convidou 
os empresários deste país da 
África Ocidental a explora-
rem as potencialidades da 
Feira Internacional de Ma-
puto (FACIM) como um es-

paço para o estabelecimento 
de parcerias económicas.

“Um dos espaços onde 
as duas partes poderão par-
tilhar as potencialidades nas 
diversas áreas é na FACIM, 
daí que gostaríamos de con-
vidar os empresários equa-
to-guineenses a usarem esta 
feira, para expandir os seus 
investimentos”, defendeu,

O estadista moçambi-
cano disse que os dois paí-

ses vão dar novos passos na 
cooperação existente, sendo 
que o sectores da Cultura e 
Turismo estão no topo da 
parceria, tendo em conta o 
enorme potencial das duas 
partes.

Para além desta duas 
áreas, nos próximos tempos, 
as partes deverão acordar os 
mecanismos para a promo-
ção de investimentos, abrin-
do espaço para que empresá-

rios possam investir nos dois 
países, baseado no princípio 
de reciprocidade.

O estabelecimento de 
ligação aérea entre Mapu-
to e Malabo está também no 
topo das prioridades, prin-
cipalmente no quadro da 
cooperação entre os estados 
membros da Comunidade 
dos Países de Língua Oficial 
Portuguesa (CPLP), de que 
os dois fazem parte.

País procura estreitar relações
comerciais com Guiné Equatorial

O MINISTRO das Finanças, 
Max Tonela, afirmou que o 
Governo aposta numa  ex-
ploração transparente dos re-
cursos minerais de que o país 
dispõe.

Tonela, que intervinha 
ontem, em Maputo, na aber-
tura da 8.ª Conferência e Ex-
posição sobre Mineração, 
Petróleo & Gás e Energia de 

Moçambique (MMEC), disse 
que somente dessa forma os 
benefícios das pesquisas e ex-
ploração irão contribuir para a 
elevação da vida dos moçam-
bicanos. 

“É neste quadro que te-
mos vindo a trabalhar para 
tornar os recursos minerais 
num dos principais contri-
buintes para a industriali-

zação e desenvolvimento de 
Moçambique”, afirmou.

O Governo pretende que a 
indústria extractiva seja a for-
ça motriz da industrialização 
nacional, garantindo que os 
recursos nacionais possam ser 
transformados em produtos 
de alto valor acrescentado, 
promovendo mais emprego e 
dinamizando o mercado in-

terno e as exportações. 
O encontro de dois dias 

e que hoje termina, decorre 
sob o lema “Desenvolvimento 
Sustentável em Toda a Cadeia 
de Valor dos Recursos Mine-
rais e Energia Rumo a Um Fu-
turo de Baixo Carbono”.

De acordo com o ministro, 
o Governo tem consciência
da rapidez com que o mundo
está a avançar para cumprir
com a agenda sobre as mu-
danças climáticas para asse-
gurar um futuro sustentável
para a humanidade.

“O compromisso de Mo-
çambique para com a agenda 
climática é inequívoco, pres-
tando especial atenção ao de-
senvolvimento de fontes re-
nováveis para a diversificação 
da matriz energética nacional 
e alcance de metas visando 
assegurar o acesso universal a 
energia eléctrica”, frisou.

Neste quadro, salientou, 
o Executivo tem promovido
diversos programas para ele-
var os níveis de investimento
para o aumento da disponi-

bilidade de energia elétrica, 
estimulando a participação 
do sector privado, quer para 
a construção de centrais so-
lares de escala ligados a rede 
nacional de transporte e em 
iniciativas visando a massi-
ficação do acesso nas zonas 
rurais.

Na sua intervenção, Max 
Tonela frisou que várias me-
didas de âmbito regulatório 
têm sido tomadas pelo Go-
verno moçambicano para 
remover barreiras, assegu-
rar transparência e garantir 
maior participação do sector 
privado nacional e estrangei-
ro na exploração dos recursos 
mineiros e energéticos em 
toda a cadeia de valor no país.

De referir que a 8.ª Con-
ferência e Exposição sobre 
Mineração, Petróleo & Gás e 
Energia de Moçambique junta 
na mesma sala representantes 
de governos, investidores na-
cionais e estrangeiros, opera-
dores e outros intervenientes 
no mercado de hidrocarbo-
netos.Maputo acolhe a 8.ª Conferência e Exposição sobre Mineração, Petróleo & Gás e Energia de Moçambique
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Governo assegura transparência
na exploração de recursos minerais

Standard Bank é a marca 
mais valiosa de África
O STANDARD Bank foi recentemente nomeado 
como a marca bancária mais valiosa de África, 
em 2022, no ranking anual do Brand Finance re-
ferente às 500 marcas de instituições financeiras 
mais fortes do mundo.

Todos os anos a Brand Finance põe à prova as 
5000 maiores marcas e publica cerca de 100 re-
latórios, classificando-as em diferentes sectores 
e países. 

O administrador delegado do Standard Bank 
em Moçambique, Bernardo Aparício, afirmou 
que “estamos satisfeitos com o desempenho da 
nossa marca, uma vez que destaca o trabalho 
árduo empreendido, ao longo dos últimos anos, 
para reformular radicalmente o nosso modelo de 
negócio e transformar as experiências dos clien-
tes”. 

A instituição financeira, acrescentou a fonte, 
tem investido em tecnologias disruptivas para 
disponibilizar aos clientes soluções bancárias, de 
gestão de activos e de seguros, que lhes permi-
tam alcançar os seus objectivos e ambições.

“Em 2019, o Standard Bank iniciou uma via-
gem que redefiniu fundamentalmente o seu ne-
gócio. Ao empreender uma transformação pronta 
para o futuro e a expansão para uma plataforma 
de negócios, introduziu também um reposicio-
namento abrangente da marca, o primeiro em 10 
anos, culminando com o lançamento da promes-
sa de marca ‘É possível’ em 2020”, frisou.

Segundo Aparício, o posicionamento da mar-
ca está alinhado à ambição da instituição finan-
ceira de transformar as experiências dos clientes 
com base nas suas percepções, ajuntando que os 
colaboradores do banco estão inspirados e empe-
nhados em fornecer soluções e experiências que 
são importantes e criam valor para os clientes.

“O Standard Bank tem orgulho e honra em 
receber o título da marca bancária mais valiosa 
do continente africano: As marcas mais bem-su-
cedidas são frequentemente as mais relevantes, 
permanecem em constante evolução e em mu-
dança com o desenvolvimento das necessidades 
dos clientes”, concluiu.

Bernardo Aparício, administrador delegado do Standard Bank em Moçambique

OS agentes económicos da 
província de Gaza solicitaram 
ao Instituto Nacional de Segu-
rança Social (INSS) a prorroga-
ção do Decreto 29/2021 de 12 
de Maio, que estabelece perdão 
de multa e redução dos juros 
de mora em 98 e 75 por cento, 
respectivamente.

Os empresários justificam 
o seu posicionamento com o
facto de as empresas de todos
os sectores de actividade terem 
sido negativamente afectadas
pelos impactos da pandemia
da Covid-19.

O pedido foi feito durante a 
visita que o Administrador do 
INSS, Gonçalves Eitha, efec-
tuou à Casa do Empresário de 
Gaza, no âmbito de monitoria 
do funcionamento da insti-

tuição e das suas relações com 
parceiros sociais.

No encontro, o presidente 
do Pelouro de Trabalho, In-
dústria e Comércio, Caetano 
Valente, pediu a redução de 
procedimentos de recuperação 
de senha para entrar no siste-
ma do INSS, pois os empresá-
rios gastam tempo e recursos 
financeiros para deslocarem à 
delegação, a fim de emitir carta 
para o efeito. 

Constitui também inquie-
tação dos empregadores, a si-
tuação de trabalhadores que 
atingiram a idade de aposenta-
ção sem terem completado os 
descontos no INSS que os per-
mitam fixar a pensão. 

Por seu turno, o presiden-
te do Conselho Empresarial 

O GOVERNO sul-africano prorrogou a redução temporá-
ria da taxa geral de combustíveis para amainar a entrada 
em vigor de novos preços, desde a última quarta-feira.

O Executivo de Pretória anunciou que, por pelo me-
nos mais dois meses, vai manter a medida de redução da 
taxa geral de combustível.

Esta medida foi introduzida em Março passado para 
fazer face à subida galopante dos preços dos combustíveis 
causada pela actual conjuntura internacional, muito in-
fluenciada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Pretória tinha dado sinais de que a redução da taxa 
geral de combustível iria terminar em Maio. Nesta lógica, 
o aumento dos preços a praticar em Junho estaria a cima
dos três rands por litro, ou seja, a gasolina iria ultrapas-
sar os vinte e cinco rands, correspondentes a mais de cem 

meticais.
Este cenário teria um impacto directo na inflação 

com os consumidores a pagarem mais pelo transporte e 
alimentação, o que levaria a que os sindicatos exigissem 
aumentos salariais de mais de dois dígitos.

É tendo em conta a este risco que o Governo decidiu 
prorrogar o tempo de redução da taxa geral de combus-
tíveis o que significa que, de um de Junho a seis de Julho 
será mantido o alívio de um rand e meio por litro e, de sete 
de Julho a dois de Agosto, este alívio desce para setenta e 
cinco cêntimos.

O Governo sul-africano indica que esta extensão da 
redução da taxa geral de combustíveis vai significar perdas 
de receitas na ordem de 4,5 mil milhões de rands.

O executivo de Cyril Ramaphosa diz que vai tomar ou-

tras medidas para ajudar a reduzir os preços dos combus-
tíveis de maneira sustentável.

Por outro lado, compromete-se a continuar a moni-
torar o efeito do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que 
continua a ter um impacto nos preços de energia e de ali-
mentos de que resultam choques em quase toda a cadeia 
de suprimentos.

Assim sendo, segundo a RM, desde a última quar-
ta-feira, na zona interior, o litro de gasolina é comprado 
a um máximo de 24 rands e 17 cêntimos; o gasóleo a 23 
rands e 23 cêntimos e o petróleo de iluminação a 18 rands 
e 20 cêntimos.

Na zona costeira, o litro da gasolina passou a custar 23 
rands e 52 cêntimos; o gasóleo 22 rands e 59 cêntimos e o 
petróleo de iluminação, 17 rands e 49 cêntimos.

Empresários pedem prorrogação
do tempo de perdão de multas

RAS estende prazo de redução 
da taxa geral de combustíveis 

Agentes económicos em Gaza solicitaram ao INSS a prorrogação do  perdão de multa

Provincial de Gaza, Paulino 
Amela, apresentou a situação 
de cobranças de juros de finan-
ciamento no INSS, enquanto os 

empresários nunca pediram fi-
nanciamento a esta instituição. 
Também mostrou-se preo-
cupado com o agravamento 

de multas e juros para contri-
buições voluntárias que visem 
apoiar o trabalhador em caso 
de incapacidade. 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO

ANÚNCIO DE CONCURSO 
De acordo com o nº1 do Artigo 33, conjugado 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 nº5/2016, de 8 de Março, o Gabinete do Secretário de Estado na Província da Zambézia, comunica 
a adjudicação do objecto de concurso na tabela abaixo:

Tipo e N° do concurso Objecto de Contratação Empresa Adjudicada
Valor da 

Adjudicação 
incluindo IVA

CONCURSO PÚBLICO Nº01/CP-CSREZ-
GSE/2021

Contratação de fornecedor de tenda gigante, prestador de serviços de 
catering, decoração de grandes eventos e visitas de alto nível na Província 
da Zambézia

Copy Solution 7.000.000,00MT

Quelimane, 29 de Abril de 2022

O Director do Gabinete

ILEGÍVEL

Manuel Jaime Cosme

 (Especialista de Educação) 
119 159

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DO GÊNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP

DELEGAÇÃO DE BÁRUÈ

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com alínea d), nº 3 do artigo 
33 do Regulamento de Contratação 
de Obras Públicas, Fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviço ao Estado, 
aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de 
Março, comunica-se que os objectos 
dos concursos abaixo indicados, foram 
adjudicados aos seguintes concorrentes 
de acordo com a tabela abaixo:

Concur-
so n°

Objecto do
 Concurso

Adjudica-
ção

Valor incluindo 
IVA ( Meticais )

Limitado

Lote 1.
Fornecimento de 
Meios de Com-
pensação para 
Utentes da Dele-
gação

Seedat, Lda 1.650.000,00Mt

Limitado

Lote 2.
Fornecimento de 
Material de PASP 
para trabalhos in-
tensivos nos Dis-
tritos de Macossa, 
Guro e Tambara

Armil, Lda 1.239.349,41Mt

Catandica, aos 18 de Maio de 2022

A ENTIDADE COMPETENTE
___________________

 João Manuel 
(Docente N1)

Rapazes envolvidos 
em campanhas sobre 
higiene menstrual

S
ENSIBILIZAR os rapazes a 
participarem em progra-
mas de promoção e ges-
tão da higiene menstrual 
é o objectivo da iniciativa 

do sector da Educação, na ci-
dade da Beira e arredores ,com 
ajuda dos parceiros de coope-
ração.

O facto foi dado a conhe-
cer na terça-feira pela direc-
tora provincial da Educação e 
Desenvolvimento Humano, 
Dilsa Solange, no contexto da 
celebração do Dia Mundial da 
Higiene Menstrual, sob o lema 
“Em Moçambique estamos 
comprometidos com a digni-
dade menstrual”.

Segundo Dilsa Solange, 
o envolvimento dos rapazes
neste programa tem em vista
evitar o preconceito, reduzir a
desmoralização e a discrimina-
ção das raparigas quando esti-
verem na escola durante o seu
período menstrual.

A iniciativa visa permitir 
que as raparigas se sintam se-
guras e vivenciem o período 
menstrual com dignidade e 
sem vergonha de modo que a 
situação não afecte o seu de-
sempenho escolar.

“Nós começámos a incluir 
os rapazes, nesta actividade, 
após constatarmos que maior 
parte deles vivia discriminan-
do a rapariga na escola quando 
ela se encontrasse menstruada, 
o que estava a prejudicar o seu
processo de aprendizagem”,
explicou.

A directora da Educação 
em Sofala destacou ainda a ne-
cessidade de a sociedade pres-
tar atenção diferenciada ao im-
pacto que este processo tem e 
que, aparentemente, se mostra 
simples, mas com grandes re-
percussões na vida da rapariga.

Para reverter o cenário que 
as meninas têm vivenciado 
durante o período menstrual 
na escola, Solange fez saber 
que o sector e outras institui-
ções como Obras Públicas, 
Saúde e organizações da socie-
dade civil, estão a garantir que 
os estabelecimentos de ensino 
tenham água e sanitários con-
dignos.

Com o efeito, indicou que 
o sector disponibilizou 11 sa-
nitários modernizados com a
componente de gestão, higie-

ne menstrual e dignidade da 
rapariga construídos no âmbi-
to do programa Abastecimento 

de Água e Saneamento visando 
garantir que a rapariga se man-
tenha na escola sem situa-

ções embaraçosas no período 
menstrual.

A responsável disse que 

Terminam obras
na EPC de Macurungo
TERMINARAM as obras de 
reabilitação e construção de 
novas salas de aula na Es-
cola Primária Completa de 
Macurungo, na cidade da 
Beira, devendo o estabele-
cimento ser formalmente 
entregue na primeira quin-
zena do corrente mês, se-
gundo deu a conhecer o di-
rector distrital da Educação, 
Juventude e Tecnologia, José 
Chimbia,

A EPC de Macurungo 

Salas da EPC de Macurungo prontas para conferir conforto aos alunos 

mais de sete mil raparigas do 
ensino secundário estão a be-
neficiar do programa de gestão 
e higiene menstrual recebendo 
palestras e “kits” de dignidade.

Entretanto, apelou aos pais, 
encarregados de educação e 
professores sobre a necessida-
de de terem conhecimentos 
básicos sobre a matéria.

O gestor da Fundação 
para o Desenvolvimento da 
Comunidade (FDC), Titos 
Quembo, fez saber que a sua 
instituição tem promovido o 
conceito de gestão e higiene 
menstrual nas escolas atra-
vés de intervenções específi-
cas que incluem informação, 
educação e distribuição de 
“kits” de modo a reter a ra-
pariga na escola.

Indicou que pelo me-
nos 100 meninas oriundas 
da cidade da Beira, Don-
do, Machanga e Búzi estão a 
participar em acções de for-
mação técnico-profissional 
prevendo-se que até Dezem-
bro cerca de 350 raparigas 
sejam igualmente abrangi-
das. Quembo destacou a ne-
cessidade de se promover o 
envolvimento da família e a 
comunidade no apoio a ado-
lescentes e jovens na aborda-
gem do tema sobre a mens-
truação.

JORNALISTAS de diversos órgãos 
de comunicação social baseados na 
cidade da Beira estão a beneficiar 
de capacitação desde segunda-fei-
ra, sobre a violência baseada no gé-
nero em contexto da crise huma-
nitária, numa iniciativa promovida 
pela organização da sociedade civil 
de protecção social Sekelekani.

Durante três dias do evento, os 
participantes analisaram questões 
sobre reportagens em que se abor-
dam questões de violência sobre a 
mulher.

O presidente da Sekelekani, 
Tomás Vieira Mário, explicou ao 
nosso Jornal que a iniciativa é mo-
tivada pela existência de cada vez 

mais crises humanitárias derivadas 
dos desastres naturais, incluindo 
conflitos militares.

Para o efeito, indicou que a 
mulher aparece geralmente como 
a principal vítima sendo que nem 
sempre é abordada de forma digna.

“Queremos chamar atenção à 
sua dignidade que tem a ver com 
o seu papel de emergência, porque
muitas vezes para ter ajuda é asse-
diada e pressionada”, disse.

A fonte descreveu que, muitas 
vezes, a imprensa reporta casos se-
melhantes sem a atenção da aces-
sibilidade do género, sendo assim 
uma dupla vítima do desastre e das 
reportagens.

Segundo o académico, o ob-
jectivo do encontro é incutir uma 
maior sensibilidade à classe jorna-
lística sobre temas humanitários, 
protegendo os direitos humanos, 
através da denúncia dos maus-tra-
tos das vítimas.

“Temos que aprender, como 
jornalistas, que não podemos pu-
blicar histórias que exponham as 
nossas fontes a novos riscos. Tudo 
isto tem uma técnica própria, 
como distorcer a voz e imagem na 
televisão, rádio e jornal. Não de-
vemos influenciar que quem de-
nunciou vire notícia”, afirmou.

Com efeito, vai ser abordada 
no evento, a Lei de Imprensa, so-

bretudo na componente da ética 
sobre aspectos complexos, atra-
vés de uma palestra a ser proferida 
pelo jornalista Jeremias Langa.

Algumas organizações huma-
nitárias serão igualmente chama-
das a darem os seus testemunhos 
sobre o trabalho de imprensa.

A cidade da Beira, por estar a 
ser fustigada continuamente por 
desastres naturais, merece des-
taque dos mentores da iniciativa 
e os jornalistas daquela urbe vão 
contar as suas experiências nesta 
matéria em termos de dificulda-
des na elaboração de reportagens 
à volta daqueles eventos extre-
mos. 

VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO

Jornalistas em capacitação

Educação para a higiene menstrual centra-se nas raparigas mas também envolve rapazes 

tinha sido uma das infra-
-estruturas severamente 
destruídas à passagem do 
ciclone Idai em Março de 
2019.

Para a sua recuperação, 
beneficiou de um financia-
mento da Agência Japonesa 
de Cooperação Internacio-
nal (JICA) no valor de dois 
milhões de meticais, numa 
empreitada que iniciou em 
Fevereiro de 2021 e termi-
nou no mês passado.

Assim, foram construí-
das 15 salas de raiz e reabili-
tadas outras 29 já no âmbito 
da reconstrução pós-Idai.

José Chimbia disse ainda 
que os alunos já não usam as 

tendas instaladas no campo 
de futebol do bairro de Ma-
curungo e as aulas decorrem 
no interior da infra-estru-
tura concluída mesmo antes 
da sua entrega formal.

Por outro lado, revelou 
que mais de 30 escolas já 
beneficiaram de reabilita-
ção resiliente pós-ciclone 
Idai na cidade da Beira e 36 
aguardam parceiros para 
entrarem no mesmo pro-
cesso das 69 existentes.   

Fez saber o que o sec-
tor está a fazer para repo-
sição das infra-estruturas 
destruídas e acredita que o 
processo tem estado a cor-
rer positivamente.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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INVISTA EM SI

IMPULSIONE AS SUAS HABILIDADES 

ATRAVÉS DE UM CURSO DE LÍNGUAS 

COM OS ESPECIALISTAS MUNDIAIS 

DE INGLÊS 

LEARN
ENGLISH

FAÇA A SUA RESERVA HOJE para os nossos cursos de inglês a começar 
no dia 13 de Junho de 2022.

Horário de consultas:

Segunda à Quinta das 8h às 16h

Sextas das 8h às 12h

Testes escritos - Online!

Aulas agora 100% presenciais.

Explore a inigualável variedade de cursos e apoio disponível dos peritos 
mundiais de inglês para o ajudar a realizar todo o seu potencial no trabalho.

Consulte-nos para saber mais sobre inscrições, horários e preçário.
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A ESCOLA Primária Completa Eduardo 
Mondlane-Madendere, em Gaza, passa 
a receber as edições do jornal “Notí-
cias”, todos os dias, fruto do memoran-
do de entendimento, assinado ontem, 
entre a Sociedade do Notícias, (SN) e a 
direcção deste estabelecimento de ensi-
no, no âmbito do projecto “Uma Escola, 
Um Jornal”.

O “Notícias” chega àquele estabe-
lecimento de ensino apadrinhado por 
José Muchine, nativo do distrito, que 
decidiu se juntar ao projecto. Até  ao fim 
do ano, a escola passará a receber dois 
exemplares do jornal por dia.

Com isso, espera-se que os 637 alu-
nos, matriculados este ano, desenvol-
vam o gosto pela notícia e o hábito de 
leitura e, por esta via, possam melhorar 
o processo de ensino e aprendizagem.

Falando após a assinatura do memo-
rando de entendimento, a directora da 
escola, Francisca Jonas Madina, mani-
festou satisfação pela escolha. 

“Sentimo-nos honrados pelo pro-
jecto e queremos usar este jornal como 
um instrumento para melhorar o pro-
cesso de ensino e aprendizagem dos 
nossos alunos. Agradecemos ao padri-
nho que nos escolheu”, disse Madina.

A directora acredita que a disponibi-

lidade do jornal, de maior circulação no 
país, vai trazer mais-valia, pelo que re-
comendou os professores a criarem exer-
cícios que incentivem os alunos a ler. 

Lembrou ainda que “nem todas as 
crianças têm acesso à televisão, por 
isso, este material será muito útil. Aliás,  
o jornal tem a vantagem de ser um ar-
quivo, na medida em que pode ser lido
noutro momento, ao contrário da tele-
visão”.

Por seu turno, Atanásio Zandamela, 
delegado da SN em Gaza, afirmou que 
com o projecto “Uma Escola, Um Jor-
nal” a empresa, que é proprietária dos 
jornais “Notícias”, “Domingo” e “De-
safio”, pretende ver desenvolvido o 
gosto pela notícia e o hábito de leitura e, 
por esta via, possam melhorar o proces-
so de ensino e aprendizagem. 

Zandamela afirmou que a SN conti-
nuará à procura de padrinhos, para que 
mais alunos possam ler o jornal.

De referir que, com o projecto, a So-
ciedade do Notícias pretende despertar 
e contribuir para o desenvolvimento de 
hábitos de leitura nos alunos e melho-
rar a capacidade critica ante fenómenos 
nacionais e internacionais, colaborando 
para a formação e elevação da consciên-
cia patriótica.OS residentes da vila da Macia 

receberam, recentemente, 
diversos materiais com vis-
ta ao  Programa Acção So-
cial Produtiva (PASP), edição 
2022, uma iniciativa de assis-
tência social e económica aos 
munícipes com capacidade 
para o trabalho, mas vivendo 
em situação de pobreza ex-
trema.

O material é para garantir 
acções como a limpeza de es-
tradas, ruas e bairros, poda de 
árvores, entre outras.

A iniciativa é do Institu-
to Nacional de Acção Social 
(INAS), em parceria com os 
municípios, e prevê alcançar 
cerca de 350 pessoas, na Ma-
cia, de um total de 7000, na 
província, como referiu Pau-
lo Beirão, director do Serviço 
Provincial de Assuntos Socias 
de Gaza.

É a segunda vez que Macia 
é contemplada por esta acti-
vidade, iniciada em 2012 na 
província.

“Estamos satisfeitos com 
o trabalho realizado, no ano
passado, e ficamos felizes

PARA ATINGIR RÁCIO IDEAL

Necessários mais 
procuradores e juízes

Previstas no país novas infra-estruturtas para os tribunais (Arquivo)

A 
DIRECTORA do Cen-
tro de Formação Ju-
rídica e Judiciária 
(CFJJ), Elisa Samuel, 
diz ser necessário 

formar mais de 2500 pro-
curadores e juízes em cada 
uma das carreiras com vista 
a alcançar o rácio ideal de um 
para cada 10 mil habitantes. 
Estatísticas recentes apontam 
para a existência de 463 juízes 
e perto de 500 procuradores, 
um número que, está mui-
to aquém das necessidades. 
Para atingir o rácio ideal, nas 
condições actuais e capacida-

de instalada no CFJJ, segundo 
a directora, seriam necessá-
rios pelo menos 21 anos para 
formar o número de quadros 
desejado, isto se os índices 
de crescimento demográfico 
se mantiverem estacionários 
e se em média forem forma-
dos 120 magistrados por cada 
uma das carreiras por ano. 
“Estes números e projecções 
demonstram que há ainda um 
longo caminho por percorrer 
na formação de quadros para 
a Justiça em Moçambique para 
que sejam alcançados os rá-
cios mínimos da região e do 

mundo e, consequentemente, 
para que se garanta, de for-
ma eficaz, o acesso à justiça e 
ao direito”, disse, na abertu-
ra do ano académico 2022 e 
graduação dos candidatos às 
magistraturas judicial e do Mi-
nistério Público, que teve lugar 
segunda-feira, em Maputo. 
No evento, foram graduados 
105 finalistas do XX curso, 
ministrado no período com-
preendido entre 2021 e 2022. 
De acordo com Elisa Samuel, 
inicialmente haviam sido 
seleccionados 114 candida-
tos num universo de 570, 

dos quais nove reprovaram. 
Dos 105 graduados, 40 
irão reforçar a Magistratu-
ra do Ministério Público e 
65 a Magistratura Judicial. 
Para o XXI curso, que inicia 
este ano, foram seleccionados 
96 candidatos que aprovaram 
no concurso público para o 
preenchimento de 120 vagas. 
A estes juntam-se sete can-
didatos reprovados no curso 
anterior e mais 10 provenien-
tes de Angola, no quadro de 
um memorando de enten-
dimento celebrado em 2001 
entre as procuradorias de 

ambos os países, totalizan-
do para este curso 113 candi-
datos que serão submetidos 
ao curso de formação ini-
cial nos próximos 12 meses. 
“Conforme vemos, há um au-
mento substancial do número 
de vagas nas magistraturas, 
que determinam o número 
de formandos para o ingresso 
nas carreiras das magistra-
turas e noutras a que cabe ao 
centro implementar”, referiu. 
Explicou que, nos últimos 
dois anos, a taxa média de in-
gresso no CFJJ para formação 
inicial de magistrados judi-
ciais e do Ministério Público 
cresceu substancialmente 
para atingir 262 por cento. 
A manutenção deste aumen-
to, disse Elisa Samuel, “é um 
desafio de médio e longo pra-
zos que cabe não apenas ao 
CFJJ, mas também ao Gover-
no, sector de administração 
da justiça, sociedade civil, 
parceiros de cooperação e en-
tre outros”, anotou. 

Neste momento, o gover-
no está empenhado também 
na  construção de novas infra-
-estruturas nos distritos, um
projecto que deverá ser im-
plementado até finais do pró-
ximo ano, com a construção
de 61 edifícios dos tribunais.
Participaram no evento a Pre-
sidente do Tribunal Adminis-
trativo (TA), Lúcia do Ama-
ral, vice-Ministro da Justiça
e Assuntos Constitucionais
e Religiosos, Filimão Suaze,
parceiros de cooperação, re-
presentantes das instituições
de justiça, reitores e repre-
sentantes das instituições de
Ensino Superior e outros con-
vidados. -(AIM)

Alunos de Madendere
já têm acesso ao “Notícias”

Alunos da EPC Eduardo Mondlane-Madendere aprendem a ler e conservar o jornal

Macia recebe material
para acção social produtiva

Material de limpeza entregue a residentes da Macia no âmbito do PASP
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Desviaram armas das FDS para cometer crimes
VINTE e um casos criminais, dos 
3546 ocorridos nos primeiros três 
meses deste ano, foram cometidos 
com recurso a armas, parte das quais 
retiradas das diferentes unidades das 
Forças de Defesa e Segurança (FDS).

Segundo dados revelados há dias 
pelo Comandante-geral da Polícia, 
Bernardino Rafael, outras armas que 
foram usadas em delitos saíram das 
empresas de segurança privada, para 

além das adquiridas na vizinha Áfri-
ca do Sul.

“Estamos preocupados com esta 
situação, por isso, o processo de re-
colha de armas, em mãos alheias, 
vai continuar de modo a prevenir a 
ocorrência de casos criminais”, dis-
se. 

“Por outro lado, continuamos a 
trabalhar com afinco para expurgar 
todos os membros com comporta-

mento desviante e que mancham a 
nossa reputação e missão de garantia 
da lei e ordem”, disse ainda.

 Fazendo o balanço dos primeiros 
três meses deste ano, revelou que a 
PRM reportou 3546 casos criminais, 
em todo o país, contra 3788 do ano 
passado, dos quais a corporação 
conseguiu esclarecer 3133, com os 
autores detidos e levados à justiça. 

No que diz respeito aos acidentes 

de viação, a PRM notificou 246 si-
nistros, nos primeiros 90 dias deste 
ano, que, infelizmente, se saldaram 
em 223 perdas de vidas humanas, ou 
seja, uma média de uma morte por 
acidente. 

Para o comandante-geral, o fac-
tor humano continua a ser a causa 
principal para a ocorrência dos aci-
dentes de viação, 130 dos quais re-
sultado de excesso de velocidade.  
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porque compreenderam a 
nossa intenção e cumpriram 
com o que se pretendia”, re-
feriu. 

Por seu turno, a delegada 

do INAS, Ana Dalila Tuzine, 
disse esperar por melhorias 
na vida dos beneficiários e 
que sintam que ganharam 
alguma coisa ao abraçar este 

projecto.
De acordo com Ramal 

Mussagy, edil de Macia, a 
iniciativa permitiu que se ga-
rantisse a limpeza não só do 

centro da vila, mas também 
dos bairros. 

“Esperamos que melho-
re cada vez mais e superem o 
ano passado. Reconheço que 
houve adesão e o município 
conseguiu reverter o cenário 
de lixo que tinha. Estamos 
esperançados numa contínua 
melhoria”, disse.

Por seu turno, o adminis-
trador do distrito de Bilene, 
Matias Parruque, referiu que 
a iniciativa vai continuar “a 
prestar uma grande valia à 
limpeza da vila, mas também 
terá um impacto significati-
vo nas comunidades, pois vai 
melhorar a vida de homens 
e mulheres em situação de 
vulnerabilidade e que não en-
contram emprego, mas têm 
capacidade física para de-
senvolver alguma actividade. 
Este é o mecanismo encon-
trado. Espero que continuem 
trabalhando para a manuten-
ção do programa”.

A iniciativa consiste na 
atribuição de um subsídio 
durante seis meses de activi-
dades.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Sexta-feira, 3 de Junho de 2022

A VOZ DO MUNÍCIPE

OS residentes do bairro de Muatala pe-
dem ao Conselho Municipal que con-
clua a pavimentação da Rua de Moma.

As obras foram sendo sucessiva-
mente adiadas nos dois mandatos que 
antecederam a actual governação de 
Paulo Vahanle. Em 2021, foi anunciada 
a retomada da pavimentação daquela 
rua, tendo, na ocasião, os moradores, 
sobretudo, respirado de alívio, mas a 
situação mantém-se.

Adelino Fernandes, um dos mora-
dores do bairro, considerou necessária 
a conclusão da pavimentação da Rua 
de Moma até ao mercado do Matadou-
ro, para facilitar o tráfego rodoviário 
na rua contígua, a Rua dos Sem Medo.

Deolinda dos Santos também de-
fendeu a conclusão da pavimentação 
da via, afirmando que tal permitirá 
maior fluidez, segurança e conforto na 
circulação rodoviária, o que será be-
néfico tanto para os munícipes, como 
para os gestores da urbe.

Já Daquimone Jorge lamentou que 
as obras estejam a levar muito tempo, 
mas defendeu que, a ser concluída a 
pavimentação até ao mercado do Ma-
tadouro, a mobilidade dos munícipes 
e o trânsito de veículos terão outra 
dinâmica. Apelou, aliás, aos gestores 

Necessária conclusão 
da pavimentação 
da rua de Moma

Estrada degradada 
agrava sofrimento
de Namiconha

RAHAIA JAMAL

O
S RESIDENTES do 
bairro de Namico-
nha, nos subúrbios 
da cidade de Nam-
pula, enfrentam 

cada vez mais dificuldades 
para acederem aos serviços 
sociais básicos de qualidade 
existentes na urbe devido à 
falta de transporte. A prin-
cipal estrada está degradada, 
não há “chapa” e os mora-
dores são obrigados a andar 
à pé ou a apanhar táxi-mota 
ao preço de 150 meticais para 
chegar ao centro urbano.

Por esta e outras razões, o 
desenvolvimento processa-
-se lentamente em Namico-
nha. A degradação da via de 
acesso a esta região agravou-

-se devido às chuvas regis-
tadas em Março, aquando da
passagem do ciclone Gombe
pela capital provincial de
Nampula, tornando a estrada
bastante acidentada.

Para se dirigirem ao cen-
tro urbano, os habitantes de 
Namiconha percorrem à pé 
16 quilómetros, uma situa-
ção triste, penosa e enfado-
nha, sobretudo para aqueles 
que têm os seus empregos 
ou outro tipo de negócios na 
cidade. O táxi-mota é o úni-
co meio de transporte, mas 
pouco apetecido, devido ao 
valor cobrado, considerado 
sufocante por muitos.

Um centro de saúde, uma 
escola primária e um furo de 
águia são os únicos serviços 
sociais básicos existentes em 

Namiconha. Esta situação 
faz com que os moradores 
se sintam isolados e “esque-
cidos”, pois, segundo dis-
seram, as autoridades com-
petentes nada fazem para o 
desenvolvimento da região, à 
semelhança de outros bairros 
da zona suburbana de Nam-
pula.

A agricultura e criação de 
animais de pequena espécie, 
sobretudo aves, são a base de 
sustento da maioria da po-
pulação. Carlitos Francisco, 
um residente local, assumiu, 
em contacto com a nossa 
Reportagem, que, devido ao 
estado em que se encontra a 
via de acesso, motorizadas e 
viaturas de particulares que 
por ali circulam têm avariado 
constantemente.

Francisco tem a esperan-
ça de brevemente os “cha-
pas” voltarem a circular em 
Namiconha, graças à manu-
tenção de rotina que decor-
re a ser feita por técnicos da 
Administração Nacional de 
Estradas (ANE).

“Esta estrada está pés-
sima. Veja só os buracos 
existentes. É por isso que os 
transportadores de passagei-
ros preferem não circular por 
aqui”, disse o entrevistado.

Ângelo Rafael, outro 
morador de Namiconha, la-
mentou a situação a que es-
tão votados os residentes, 
e afirmou mesmo que, de-
vido à degradação da via, o 
transporte de doentes para o 
hospital central tem sido um 
autêntico martírio.

Centro de saúde sem iluminação
O CENTRO de Saúde de Na-
miconha funciona sem cor-
rente eléctrica. A situação 
é difícil e mais complicada 
ainda no período nocturno, 
sobretudo para mulheres grá-
vidas. Elas queixam-se de in-
segurança, quando se dirigem 
ao centro de saúde à noite.

As parteiras afectas ao 
centro enfrentam sérias difi-
culdades para assistir aos par-
tos à noite. 

As únicas fontes a que 
recorrem para garantir a 
iluminação da sala de par-
tos são lanternas e telefones 
celulares. Por isso, pedem à 
Electricidade de Moçambi-
que (EDM) que leve energia 
eléctrica da rede nacional ao 
centro de saúde.

“Se tivermos energia nes-
te hospital, sentir-nos-emos 
aliviadas e seguras, principal-
mente nós, mulheres grávi-
das”, disse Éssia Ussene.

Sónia Joaquim, outra 
utente do centro de saúde, 
queixou-se da falta de água 
nesta unidade sanitária, para 
garantir higiene das mulhe-
res e dos recém-nascidos. 
Revelou que os familiares das 
parturientes recorrem à água 
dos poços caseiros para ga-
rantir higiene das mães e dos 
recém-nascidos.

Entretanto, a falta de um 
banco de socorros no centro 

Via de acesso ao bairro de Namiconha

municipais para que se esforcem em 
pavimentar as ruas, como forma de 
assegurar não só comodidade na mo-
bilidade de pessoas e circulação de 
veículos, mas, sobretudo, evitar que 
sejam constantemente reabilitadas e, 

deste modo, garantir a sua durabili-
dade.

Por seu turno, Momade Augusto 
encorajou a autarquia a terminar as 
obras, como forma até de melhorar a 
zona e não só.

OS RESIDENTES disseram 
esperar que as novas liga-
ções domiciliárias de energia 
eléctrica da rede nacional, 
actualmente em expansão na 
região, sejam inclusivas. Os 
moradores não estão mui-
to bem informados que, no 
âmbito do programa Energia 
para Todos, as novas ligações 
estão isentas de taxas.

Por isso, receiam que se-
jam feitas cobranças ilícitas 
no processo. A nossa Repor-
tagem testemunhou que, 

neste momento, algumas re-
giões de Namiconha já estão 
a beneficiar de energia elétri-
ca, enquanto noutras decor-
re a montagem de postes de 
transporte da corrente.

“Esperamos que não haja 
exclusão no processo de ex-
pansão da energia eléctrica. 
Muitos de nós não temos di-
nheiro para pagar aos fun-
cionários da EDM”, desaba-
fou um residente.

Francisco Carlitos mani-
festou-se satisfeito, por seu 

turno, com a montagem de 
postes para a distribuição 
de energia eléctrica a nível 
domiciliar augurando que a 
região de Namiconha venha a 
registar um desenvolvimento 
rápido, nos próximos tem-
pos.

“Com a energia eléctri-
ca, teremos muitas facilida-
des. Teremos moageiras, por 
exemplo, que nos vão ajudar 
a moer o milho que produ-
zimos nas nossas macham-
bas”, indicou.

Defende-se inclusão
nas ligações de energia

Energia eléctrica começa a chegar à região

HÁ um único fontanário para 
centenas de famílias em Nami-
conha. A insuficiência de furos 
de água é compensada por po-
ços caseiros, o que gera longas 
filas de espera para conseguir o 
precioso líquido.

A situação é descrita por 
Deolinda José como sendo di-
fícil, sobretudo para as mulhe-
res. Segundo afirmou, na épo-
ca seca, as famílias vivem um 
autêntico drama causado pela 
falta de água.

Disse que a procura do pre-
cioso líquido é tal que muitas 

vezes as mulheres se envolvem 
em pancadaria no fontanário. 
Deolinda José apelou às enti-
dades competentes para que 
abram mais furos de água na 
zona, para aliviar o sofrimento 
da população.

“O furo não tem capaci-
dade suficiente para abastecer 
água a todos”, afiançou.

Jaime Fabião acusou os 
gestores municipais que res-
pondem pelo bairro de nada 
fazerem para minimizar o so-
frimento dos residentes locais. 
Segundo afirmou, os actuais 

Um fontanário 
para muitas famílias

gestores do município devem 
contemplar também Namico-

nha na lista das suas priorida-
des de governação.

Morador esperançado no desenvolvimento da zona

Adelino Fernandes

Daquimone Jorge

Deolinda dos Santos

Momade Augusto

Centro de Saúde de Namiconha não tem energia

de saúde para atender casos 
urgentes é outra preocupação 
dos moradores de Namico-
nha. Como solução, recorrem 
ao Centro de Saúde de Muha-
la-Expansão ou ao Hospital 
Central de Nampula. 

Benjamim André quei-
xou-se, por exemplo, da 

inexistência dos serviços de 
raio-x no centro de saúde. 
Afirmou que o Hospital Cen-
tral de Nampula, onde podem 
ser encontrados estes servi-
ços, fica distante do bairro, 
com o agravante da falta de 
transporte.

Por seu turno, Sónia Joa-

quim está preocupada face 
à inexistência de alguns fár-
macos no centro de saúde, 
sobretudo para malária, uma 
doença comum entre os mo-
radores. Denunciou, entre-
tanto, a venda de medica-
mentos fora do circuito oficial 
feita por agentes de saúde.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANA RITA TENE, EM MA-
LABO

A 
GUINÉ Equatorial rei-
terou, quarta-feira 
última, o apoio incon-
dicional à candidatu-
ra de Moçambique a 

membro não-permanente do 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas (CS-ONU), 
cujas eleições terão lugar na 
próxima semana, em Nova 
Iorque.

A garantia foi dada pelo 
Presidente guineense, Teodo-
ro Obiang Mbasago, nas con-
versações que manteve com o 
Chefe do Estado moçambica-
no, Filipe Nyusi, no quadro da 
visita que efectua a este país da 
África Ocidental.

Nyusi assegurou que, no 
Conselho de Segurança, Mo-
çambique estará para proteger 
os interesses do povo africano, 
com destaque para a promo-
ção da paz, combate ao ter-
rorismo, protecção dos direi-
tos humanos e luta contra as 
ameaças ao desenvolvimento 
de África e do mundo. 

O Presidente da República 
afirmou ainda que o Governo 
continua a promover o diálo-
go com todas as forças vivas 
da sociedade, convicto de que 
na divergência de ideias se-
jam produzidos consensos que 
culminem com a construção 
de uma visão de paz e desen-
volvimento mais socializada e 
não de exclusão social.

“A nossa história provou-
-nos que, como moçambi-
canos, devemo-nos manter
unidos para que estejamos
em condições de prevalecer
perante as adversidades e de-
safios de vária natureza”, afir-
mou o Chefe do Estado.

Por seu turno, Teodoro 
Obiang Mbasago realçou que 
os dois países  vivem momen-
tos difíceis no domínio da se-
gurança, sobretudo, devido 
aos ataques terroristas na pro-

OS ESTADOS Unidos da Amé-
rica (EUA) querem continuar 
a apoiar o país no combate ao 
terrorismo que assola a região 
norte, com principal incidên-
cia na província de Cabo Del-
gado, oferecendo treinamento 
militar às Forças de Defesa e 
Segurança (FDS).

A informação foi prestada 
ontem, em Maputo, à comu-
nicação social pelo embaixador 
dos EUA em Moçambique, Pe-
ter Vrooman, momentos após 
um encontro que manteve 
com o secretário-geral da Fre-
limo, Roque Silva.

De acordo com Peter Vroo-
man, os Estados Unidos gos-
tariam ainda de estender o seu 
apoio para mais áreas neste do-
mínio, explicando que a mate-
rialização deste desejo depen-
deria da vontade do Governo.

“Nós gostaríamos também 
de promover a estabilidade e 
prevenir o conflito”, disse o 
embaixador, explicando que 
isso implicaria a criação de 
mais oportunidades de empre-
go, não apenas na província de 
Cabo Delgado, mas em todo o 
país.

Justificou que o emprego 
é fundamental para a juven-
tude em todo o mundo, por 
isso a aposta é investir mais na 
educação dos jovens para se 
ocuparem no trabalho e não se 
juntarem às fileiras dos terro-

OS AGENTES do Serviço de 
Informação e Segurança do 
Estado (SISE) são instados a 
abraçar o profissionalismo, 
que sempre caracterizou esta 
instituição, operando sob co-
mando único, do Comandan-
te-Chefe das Forças de Defesa 
e Segurança (FDS).

A exortação foi feita na 
quarta-feira pelo Presiden-
te da República, Filipe Nyusi, 
no acto em que conferiu posse 
ao director geral do SISE, Ber-
nardo Lidimba, e o respectivo 
adjunto, Joia Haquirene, dois 
quadros de longa data nesta 
instituição.

Para além disso, o Chefe do 
Estado, que também é, por for-
ça de lei, o Comandante-Chefe 
das FDS, falou da necessidade 
de se dar uma atenção especial 
à formação e profissionalização 
dos jovens agentes, que são o 
futuro da instituição e o ga-
rante da tranquilidade dos mo-
çambicanos.

Filipe Nyusi afirmou que 
o agente do SISE é o mais leal
perante a pátria e defensor nú-
mero um do Estado moçam-
bicano, daí a necessidade de
saber dar importância a esta
missão.

“Quero, assim, desafiá-
-los para que abracem o pro-
fissionalismo que sempre vos
caracterizou para que, como
equipa, cumpram a vossa mis-
são de defesa da pátria. Para o
sucesso da vossa missão, apelo
à coordenação, cada vez mais
estreita, entre todas as FDS”,
disse o Comandante-Chefe das
Forças de Defesa e Segurança.

Sobre a nova liderança do 
SISE, o Presidente da Repúbli-
ca afirmou que a escolha dos 

Agentes do SISE devem 
obedecer único comando

dois decorreu da análise mi-
nuciosa sobre o percurso pro-
fissional de cada um, perante 
várias missões que assumiram 
e outras valências para as suas 
novas tarefas.

Bernardo Lidimba, para 
além do percurso diplomáti-
co, onde assumiu cargos fora 
e dentro do país, teve uma 
passagem pelo Protocolo do 
Estado, como responsável má-
ximo, e tem experiência acu-
mulada na instituição que vai 

dirigir. 
Por seu turno, Joia Haqui-

rene é quadro do SISE desde o 
seu primeiro momento profis-
sional, tendo assumido diver-
sos cargos, como director em 
várias províncias, nomeada-
mente, Tete, Nampula, Sofala 
e Maputo.

Na sua primeira interven-
ção como director geral do 
SISE, Bernardo Lidimba disse 
que o terrorismo, desafio in-
dicado como prioritário pelo 

Chefe do Estado, não se trava 
com palavras, mas com actos e, 
sob a sua direcção, espera que 
este mal seja erradicado.

“Eu acredito que a equipa 
está preparada. É um mal que 
assola a sociedade e vamos 
acabar vencendo. Quando se 
assume esta tarefa é, exac-
tamente, com o objectivo de 
acabar com o mal. Mas não 
acredito que é com simples pa-
lavras que isso se faz. Temos de 
trabalhar”, assumiu.

CANDIDATURA DE MOÇAMBIQUE AO CS DA ONU

Guiné Equatorial 
reitera apoio ao país

víncia de Cabo Delgado, a pi-
rataria marítima e as tentativas 
dos inimigos de desestabilizar 
os governos.

Para o Chefe de Estado da 
Guiné Equatorial, é preciso 
que os dois países unam esfor-
ços para eliminar as ameaças 
em comum, tendo em vista o 
desenvolvimento socioeconó-

mico e o bem-estar dos povos.
“Temos de procurar o que 

mais importa para os dois paí-
ses, com destaque para a luta 
contra a insegurança alimen-
tar e a formação de recursos 
humanos para a saúde, aspec-
tos que desafiam o continen-
te”, afirmou.

Sublinhou que o apoio aos 

processos de desenvolvimen-
to de Moçambique e na esfe-
ra internacional segue-se ao 
suporte incondicional que o 
país deu no ingresso da Guiné 
Equatorial à Comunidade dos 
Países de Língua Oficial Portu-
guesa (CPLP) e na candidatura 
a membro não-permanente 
do CS-ONU em 2018.

Presidente Filipe Nyusi e o seu homólogo da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Mbasago

COMBATE AO TERRORISMO

EUA continua a ajudar 
no treinamento militar

ristas.
Por outro lado, Peter Vroo-

man, que completa hoje três 
meses como embaixador nor-
te-americano no país, garantiu 
que os EUA vão desembolsar, 
este ano, 100 milhões de dó-
lares para assistência humani-
tária aos deslocados devido ao 
terrorismo, bem como para a 
reconstrução da província de 
Cabo Delgado.

O valor faz parte de um pa-
cote adicional aos outros 400 
milhões de dólares que aquele 
país investe anualmente para 
o reforço de vários programas

a nível nacional, com desta-
que para os sectores da saúde e 
educação.

Explicando a génese da au-
diência que concedeu ao chefe 
da diplomacia norte-america-
na em Moçambique, o secretá-
rio-geral da Frelimo disse que o 
encontro insere-se numa lógi-
ca do partido que visa transmi-
tir a ideia de uma organização 
aberta ao diálogo em todos os 
segmentos.

Roque Silva informou que, 
no encontro, foram discutidas 
questões relacionadas com a 
consolidação da paz e demo-

cracia, bem como do processo 
de desenvolvimento do país, 
à luz do interesse superior dos 
moçambicanos.

“Falámos de questões re-
lacionadas com o papel que os 
partidos políticos devem de-
sempenhar na consolidação da 
democracia e no fortalecimen-
to das organizações da socie-
dade civil, mas, sobretudo, da 
necessidade de todos contri-
buirmos para que essas orga-
nizações sejam, efectivamente, 
patrióticas e comprometidas 
com a paz e harmonia na socie-
dade”, sublinhou Roque Silva. 

O encontro entre o secretário-geral da Frelimo e o embaixador dos EUA decorreu à porta fechada

Joia Haquirene, à esquerda, e Bernardo Lidimba, a nova liderança do SISE

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PADRINHOS DO PROJECTO

CNE reconhece 
défice orçamental  

A 
COMISSÃO Nacional 
de Eleições (CNE) re-
conhece a escassez de 
recursos financeiros 
visando a realização, 

com sucesso, das eleições au-
tárquicas, legislativas e pre-
sidenciais e das assembleias 
provinciais, agendadas para 
2023 e 2024, respectivamen-
te. 

Só para as eleições autár-
quicas são necessários 9,7 mil 
milhões de meticais, dos quais 
3,2 mil milhões destinados às 
actividades programadas para 
o presente ano e os restantes
para 2023, na fase derradeira 
do processo. Do total do valor 
previsto para este ano, o Go-
verno só conseguiu disponi-
bilizar, até ao momento, mil 
milhões de meticais, havendo 
défice de 2,2 mil milhões.

O reconhecimento do dé-
fice orçamental foi assumido 
pelo presidente da CNE, Dom 
Carlos Matsinhe, intervindo 
ontem em Maputo na con-
ferência sobre o estágio de 
preparação das eleições au-
tárquicas de 2023 e o contri-
buto da  Organização das Na-
ções Unidas  (ONU) no apoio 
aos processos eleitorais. Na 
ocasião, disse que, prevendo 
o défice, o Governo solicitou
em 2020 às Nações Unidas
para mais uma vez se envolver 
juntamente com outros par-
ceiros no sentido de apoiar o
ciclo eleitoral que já iniciou.

Segundo Matsinhe, 
olhando para a conjuntura 
económica do país, mas tam-
bém a nível global, está cla-
ro que Moçambique sozinho 
não seria capaz de iniciar um 

processo complexo das elei-
ções, esperando, no entanto, 
o apoio dos parceiros.

“Gostaríamos de apelar
através de vós aos governos e 
países que representais neste 
encontro ou outras institui-
ções internacionais o apoio 
ao processo eleitoral de 2023 e 
2024”, disse.

Os participantes do en-
contro levantaram alguns 
constrangimentos que mar-
caram o processo eleitorado 
passado. Sobre o assunto, o 
presidente da CNE prometeu 
resolvê-los à medida que o 
ciclo prossegue.

Matsinhe manifestou 
confiança na ajuda dos par-
ceiros, não só em recursos 
financeiros, mas de outras 
formas, seja em materiais ou 
capacitações.

De acordo Dom Carlos 
Matsinhe, a CNE continuará 
aberta ao diálogo, que po-
derá se estender para outras 
plataformas nacionais, com 
vista a sensibilizar, informar 
e angariar o esforço de toda a 
sociedade para que as eleições 
sejam bem sucedidas.

Para além dos represen-
tantes dos órgãos eleitorais, 
nomeadamente a CNE e o 
Secretariado Técnico de Ad-
ministração Eleitoral (STAE), 
o encontro contou com a
participação da presidente
do Conselho Constitucional,
Lúcia Ribeiro, representante-
-residente do PNUD, Narjess
Saidane, coordenador-resi-
dente da ONU em Moçambi-
que, Myrta Kaulard, corpo di-
plomático acreditado no país
e outros convidados.

Carlos Matsinhe pede apoio financeiro aos parceiros de cooperação para o processo eleitoral

NA COOPERAÇÃO COM RUANDA

AR quer aprimorar 
código de ética
A ASSEMBLEIA da República 
(AR) quer colher do Ruanda 
experiência na componente 
da disciplina parlamentar, por 
forma a aprimorar o código 
de ética que, neste momento, 
está a ser analisado em sede 
das comissões de trabalho. 

O interesse foi manifesta-
do ontem pela presidente da 
Assembleia da República, Es-
perança Bias, depois de assi-
nar o protocolo de cooperação 
parlamentar com a homóloga 
da Câmara dos Deputados da 
República do Ruanda, Donati-
lle Mukabalisa.

Esperança Bias explicou 
que o Ruanda tem um comité 
de disciplina fortificado a nível 
do respectivo órgão legislati-
vo, e a AR encontra-se no pro-
cesso de aprovação do código 
de ética parlamentar, sendo 
que com o estabelecimento 
deste protocolo as partes vão 
interagir para uma troca de 
experiência em torno do ins-
trumento.

Outro aspecto, segundo 
Bias, está relacionado com a 
constituição de uma liga de 
amizade entre Moçambique 
e o Ruanda que, por sinal, a 
Câmara dos Deputados da Re-
pública do Ruanda já dispõe de 
uma iniciativa neste sentido.

“Nós temos, a nível do 
Parlamento, comissões de tra-
balho, gabinetes parlamenta-
res da Mulher, Juventude  e de 
HIV/SIDA, assim como gru-
pos de amizade e nacionais. 

O Ruanda também tem várias 
comissões e fóruns, sendo esta 
uma oportunidade para as co-
missões poderem trabalhar 
em conjunto, trocar experiên-
cias e ver o que o Parlamento 
moçambicano pode buscar do 
Ruanda e vice-versa”, deta-
lhou Esperança Bias.

Avançou ainda que, com 
este protocolo, estão igual-
mente criadas as condições 
formais para se concertarem as 
posições dos dois parlamentos 
nos diferentes fóruns, como 
a União Inter-parlamentar, 
Parlamento Pan-Africano e 
outras organizações continen-
tais e mundiais.

Ainda na componente de 
troca de experiências, Bias 
indicou que a Assembleia da 
República irá focar as suas 
atenções na fiscalização dos 
recursos naturais, assumindo 
que Moçambique está num 
processo inicial da sua explo-
ração, enquanto Ruanda já 
está numa fase avançada.

Por isso, considerou ne-
cessária e pertinente esta troca 
de experiências para assegurar 
a garantia de uma exploração 
transparente que propicie mais 
receitas ao país e estabilidade 
às comunidades locais.

Por seu turno, a presidente 
da Câmara dos Deputados da 

República do Ruanda disse es-
perar que, na materialização do 
protocolo de cooperação, haja 
mais visitas de deputados para 
a aprendizagem mútua e troca 
de experiências.

“Queremos que este proto-
colo de cooperação traga algo 
concreto para o benefício de 
cada parlamento. Na qualida-
de de representantes do povo, 
temos a responsabilidade de 
participar no reforço das rela-
ções, fazendo uma cooperação 
entre os dois órgãos”, disse 
Donatille Mukabalisa, que vi-
sita Moçambique a convite da 
presidente da Assembleia da 
República.

Esperança Bias e Donatille Mukabalisa rubricaram ontem um protocolo de cooperação parlamentar

PARA REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL
UNIDADE DE GESTÃO DO PROJECTO

Projecto ID N.º P163989

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

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

2. O MAEFP - PDUL solicita a candidatura de consultores individuais interessados, qualificados
e elegíveis para as posições abaixo indicadas:

Código da Posição Posição Local da Posição

MZ-MAEF-251820-CS-INDV Oficial de Salvaguardas Sociais Zambézia

MZ-MAEF-295235-CS-INDV Oficial de Salvaguardas Sociais Sofala

Âmbito de Trabalho

O Oficial de Salvaguardas Sociais será responsável pela elaboração, implementação, monitoria e 
avaliação da execução das actividades relativas às salvaguardas sociais do Projecto nos respectivos 
municípios e distritos, de acordo com o Manual de Operações do Projecto (MOP). As actividades 
do Especialista incluirão, mas não estarão limitadas ao seguinte:

a) Elaborar, implementar e monitorar o Plano Anual de Actividades das Salvaguardas Sociais,

Terras, Reassentamento e Género integrado no âmbito da implementação do Projecto na
província;

b) Monitorar, avaliar e apoiar a implementação da legislação e instrumentos sociais

em vigor no país e as normas ou políticas de salvaguardas Sociais do Banco Mundial
(Reassentamento Involuntário - OP/BP 4.12), bem como assegurar a participação da
comunidade local, a compensação dos afectados pelos sub-projectos, o cumprimento dos
prazos das actividades de salvaguardas sociais e os procedimentos de boas práticas de
reassentamento involuntário;

c) Fiscalizar os locais de implementação de actividades do Projecto para aferir as condições
em relação  a segurança, a deslocação de pessoas afectadas e pagamento de quaisquer

compensações  caso haja lugar, antes do início das obras e em conformidade com o Plano
de Acção do Reassentamento – PAR (“Resettlement Action Plan” – RAP).

d) Assegurar de forma coordenada com o (ESA) a implementação das recomendações do
Quadro de Políticas de Gestão Social e Ambiental (QPGAS), os Manuais Operacionais, Guião
de Salvaguardas Sociais e Ambientais, entre outros;

e) Monitorar e avaliar a evolução dos indicadores do PDUL referentes às salvaguardas sociais,
terras, reassentamento e género, identificando as causas de eventual baixo desempenho
e aconselhando sobre iniciativas para melhorar o desempenho do Projecto com base no
alcance das metas e indicadores definidos.

Requisitos mínimos:

a) Nível de Licenciatura em Ciências Sociais, História, Sociologia, Antropologia, Geografia,
Desenvolvimento Rural e outras áreas afins, com conhecimentos sólidos sobre questões
sociais;

b) Pelo menos cinco (5) anos de experiência profissional em projectos de avaliação e gestão
de impactos sociais, especialmente em projectos públicos de desenvolvimento urbano
ou rural, que englobem a construção e reabilitação de infra-estruturas, bem como o

reassentamento involuntário.

c) Experiência de pelo menos um (1) ano em projectos que adoptaram as políticas de
salvaguardas operacionais do Banco Mundial;

d) Fluente na língua portuguesa.

3.  Os consultores seleccionados deverão apresentar documentos de comprovam sua regularidade 

Jurídica e Fiscal (certificado de Cadastro único da UFSA, certidão de quitação das Finanças,
cópia autenticada do Bilhete de Identidade e Certificados de Habilitações).

4. As manifestações de interesse em forma de CV deverão ser submetidas em formato físico
ou electrónico, nos endereços indicados abaixo, até 15 de Junho de 2022. Encoraja-se a
candidatura de mulheres.

5. Consultores interessados em obter os Termos de Referência, poderão acessar à página do
projecto, https://www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos

Endereço - Cidade de Maputo:
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local - PDUL
Unidade de Gestão do Projecto
Rua 1301, Cowork Lab 2, Bairro Sommerschield, Maputo
Email: procurement@pdul.gov.mz e ancha.nghulele@pdul.gov.mz;
Telefone: +258 85 13 00 000

4863
4780

MUNICÍPIO DE MAPUTO

CONSELHO MUNICIPAL

AVISO
O Conselho Municipal da Cidade de Maputo leva ao conhecimento 
do público em geral, e dos automobilistas, em particular, que 

a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de Junho de 2022, a 
Avenida das Estâncias em toda sua extensão volta a funcionar 
em regime de sentido único para o trânsito rodoviário, isto é, 
do entroncamento da Rua Kanwalanga e Avenida das Estâncias 

até a confluência das Avenidas das Estâncias e Organização das 
Nações Unidas (ONU).

A implementação da medida visa reduzir os pontos de conflitos 
de tráfego e melhorar a fluidez do mesmo em toda a área 
envolvente, pelo que, a bem da mobilidade urbana, apela-se a 

colaboração de todos os Munícipes.

Pelos transtornos que a medida possa eventualmente causar, 

endereçamos as nossas mais sinceras desculpas.

Em anexo o respectivo Mapa para melhor esclarecimento desta 
nova disposição. 

Maputo, Cidade Mais Bela, Limpa, Empreendedora e Próspera
Maputo, aos 31 de Maio de 2022

Anexo 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Veja este catalogo online www.game.co.mzwww.facebook.com/GameStoresMozambique

Game está comprometido em oferecer-lhe o melhor serviço com o menor preço. No caso improvável de encontrar o mesmo produto anunciado por um concorrente a um preço mais baixo, garantimos bater preço! . T & C aplicáveis.

GAME possui o direito de controlar as quantidades de qualquer produto posto em promoção. Todos os preços, ilustrações e exemplares encontram-se correctos no momento da impressão, no entanto, GAME não se pode responsabilizar por quaisquer 
alterações ou erros de impressão que possam surgir. Preços excluindo acessórios São usados para fins publicitários. Erros e omissões são permitidos e aceitáveis. O preço não inclui custos de entrega.

VOCÊ TEM O

FACTO!
TODO MUNDO ESTÁ APENAS A BRINCAR.

Não brincamos quando se trata de oferecer os preços mais baixos em Moçambique.
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HORARIO DE FUNCIONAMENTO
• Seg - Sexta 09h00 as 18h00
• Sabado-Domingo 09h00 as 18h00
• Feriados Nacionais 09h00 as 15h00

MAPUTO, TRIUNFO
151 Avenida da Marginal Bairro
Telefone: (0025) -214 53000

MATOLA 
Av. Da Namaacha Km6, Parcela Nr. 728 Talhoes 7A e 7B, 
Municipio Da Matola, Provincia de Maputo,
Telefone: (+258) 21 788020

 Mesa Dobrável Com Bandeja 
• Plástica
• Requer montagem
• Fácil de armazenar
• Item no: 736673

105
Farinha de Milho Topscore 

2kg

1500
2 POR

POUPE 9000

AGORA 

14900

POUPE 805

AGORA 

695

Cómoda de 3 
Gavetas 
• Plástica
• Item no: 818629

Conjunto de combinação 
de banco de força e peso  
• Montagem Necessária 
• Estofamento de assento confortável 
• 2 anos de garantia
• Item no: 786996

Bicicleta todo-
o- terreno Mason de 29
• Estrutura de alumínio 
• travoes a Disco 
• Engrenagens Shimano 
• Garantia de 12 meses
• Item no: 793956

POUPE 4380

AGORA 

6900

4866

ANÚNCIO
CONCURSO PÚBLICO PARA LICENCIAMENTO DE 19 (DEZANOVE) 

ÁREAS PARA PROSPECÇÃO E PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

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

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

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

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

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

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

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

Maputo, aos 30 de Maio de 2022

O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
4821
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P R O M O V E N D O  A  I N C LU S ÃO  F I N A N C E I R A  E  A

VA LO R I Z AÇ ÃO  D O  M E T I C A L

RESULTADOS DE PROVAS DE CONHECIMENTO

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

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

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

Portal de Recrutamento, informação sobre os respectivos resultados.

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

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

• Técnico de Análise e Previsões Macroeconómicas;

• Técnico de Investigação;

• Técnico de Estudos e Regulamentação;

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

• Técnico de Licenciamento de Capitais;

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

• Técnico de Controlo Cambial de Empresas e Particulares.

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

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

Igualmente, a informação será disponibilizada por correio electrónico.

Nota:

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

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

Maputo, 2 de Junho de 2022

EDITAL

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O Instituto Industrial e Comercial de Nampula (IICN) 
está a beneficiar de um financiamento para apoiar a sua 
transformação em Centro de Referência de Educação 
Profissional em Moçambique, no âmbito da Iniciativa 
Presidencial Centros de Referência de Educação 
Profissional – PROCREF, que está sendo implementada 
através do Projecto de Melhoramento do Desenvolvimento 
de Competências em Moçambique, abreviadamente 
designado MozSkills, por meio de um donativo concedido 
pelo Banco Mundial.
Parte dos fundos alocados ao IICN serão aplicados na 
contratação de assistência técnica e de apoio, nas áreas 
de Mecânica, TIC’s e transporte. Neste sentido o Instituto 
Industrial e Comercial de Nampula, pretende recrutar para 
o seu quadro de pessoal, as seguintes posições:
1. UM (1) TÉCNICO DE PLANIFICAÇÃO, MONITORIA E AVA-

LIAÇÃO (M/F)
2. UM (1) TÉCNICO DE GESTÃO DE SALVAGUARDAS AM-

BIENTAIS (M/F)

3. UM (1) TÉCNICO INFORMÁTICO (M/F)
Para obter mais informações, sobre o concurso, os 
concorrentes interessados, deverão examinar os requisitos do 
concurso ou adquirí-los na Secretaria   do IIC de Nampula 
sita na Rua dos Continuadores nr.3000025, cidade de 
Nampula, nas horas normais de expediente, das 8.00, às 
14.30 horas.

• Apenas candidatos pré-seleccionados serão
contactados

• É obrigatório o envio das candidaturas indicando no
assunto, obrigatoriamente, a referência e denominação
da vaga

As propostas deverão ser submetidas em carta fechada 
até às 8.30 horas do dia 4 de Julho de 2022, no Instituto 
Industrial e Comercial de Nampula – na Secretaria do 
IICN, sita na Rua dos Continuadores: nº 03000025, 
Telefone Fixo:26212698, Cidade de Nampula.

A Entidade Competente.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 
SERVIÇO PROVINCIAL DE ASSUNTOS SOCIAIS

INSTITUTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE NAMPULA

ANÚNCIO DE VAGAS

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

MERITÍSSIMA DOUTORA VÂNIA CARLOS TEMBE, JUÍZA DE DIREITO DO TRIBU-
NAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

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

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

Verba Única

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

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

A Escrivã de Direito
Ana Paula Mongita T. Segundanhe

Verifiquei

A Juíza de Direito
Vânia Carlos Tembe

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

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

2ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO

4947

4930
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

INSPECÇÃO-GERAL DE FINANÇAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE CONCURSOS PÚBLICOS
1. A Inspecção-Geral de Finanças convida pessoas singulares ou colectivas,

nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam  requisitos de
elegibilidade a apresentarem propostas em envelopes fechados para a
Contratação:

N.º Objecto do Concurso Data e hora de entrega 
e Abertura das propostas

Garantia 
provisória

1 Aquisição de Viaturas

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

200.000,00MT

2 Serviço de Aluguer de 
viaturas

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

300.000,00MT

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

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

4. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias.
5. O anúncio de posicionamento dos concorrentes será feito no dia 4 de Julho,

às 10.00 horas, no mesmo local da abertura das propostas.
6. Os concursos serão regidos pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, que

aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

Maputo, Junho de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)
4844 4794

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO 

DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTALEIRO DA HCB                       
EM CHIMOIO, PROVÍNCIA DE MANICA

CONCURSO Nº: HCB/DSA/CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE 
REQUALIFICAÇÃO DO ESTALEIRO DE CHIMOIO/051/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende lançar um concurso, cujo objectivo é de 
contratar um consultor especializado que possa executar os trabalhos de adequação do Projecto 
existente, Assistência Técnica ao Procurement e Fiscalização das Obras de Requalificação do seu 
Estaleiro em Chimoio, Província de Manica, com qualidade especificada, comprovada e a um preço 
competitivo. 

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

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

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

3. Possuir experiência em trabalhos de natureza e volumes similares nos últimos 7 anos (pelo
menos 3 referências de boa execução de trabalhos de fiscalização de obras de natureza e
dimensões similares e, comprovados mediante a apresentação de cartas abonatórias);

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

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

6. Possuir a declaração emitida por entidade competente, que demonstra que o concorrente não
está em processo de insolvência e recuperação;

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

As instituições interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima referidos poderão obter, sem 
quaisquer custos o Caderno de Encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico: 
concurso-estaleiro-chimoio@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do dia 10 de Junho de 2022.

Na referida Manifestação de Interesse deverá indicar o nome da empresa e constar no campo 
“Assunto” do e-mail o texto “HCB/DSA/CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE 
REQUALIFICAÇÃO DO ESTALEIRO DE CHIMOIO/051/2022– Manifestação de interesse”.

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

Songo, a 1 de Junho de 2022

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

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

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PROJECTO DE CARVÃO TETE EAST 

CONVITE PARA A 3ª REUNIÃO DE CONSULTA PÚBLICA 

A ICVL ZAMBEZE, LDA (“IZL”), empresa mineira devidamente constituída ao abrigo 
da legislação moçambicana, propõe-se a desenvolver um projecto de extracção e 
processamento de Carvão em quatro (4) Concessões Mineiras, respectivamente 
7521C, 7646C, 7626C e 7644C, todas localizadas na Província de Tete, Distrito de 
Moatize, num projecto designado por Tete East Coal Project.  

O Estudo de Impacto Ambiental (“EIA”), identificou o deslocamento económico e 
físico da população afectada, como um impacto que resultará da implementação 
de alguns componentes do projecto, estando neste momento em curso o processo 
de elaboração do Plano de Reassentamento, em cumprimento com o Regulamento 
Sobre o Processo de Reassentamento Resultante de Actividades Económicas, 
aprovado pelo Decreto nº 31/2012, de 8 de Agosto.  

Neste sentido, a IZL convida as partes interessadas e afectadas pelo projecto para a 
3ª reunião de consulta pública, onde serão apresentados os seguintes temas: (i) 
pacote de compensação; (ii) plano de urbanização das áreas de reassentamento; e 
(iii) tipologia habitacional. As reuniões vão obedecer o seguinte calendário:

Comunidade Data Horário Local 

Cancope 14/06/22 09:00 -12:30 Cancope-Sede 

Djenje 2 15/06/22 09:00 -12:30 Djenje 2 

Sacambuanji 15/06/22 14:00 - 15:00 Sacambuanji 

Madamba-

Maligoli 

16/06/22 09:00 -12:30 Madamba-Maligoli 

Vila de Moatize 17/06/22 9:00 - 12:30 Complexo Restaurante Marilina 

Apela-se a observação rigorosa do protocolo sanitário de prevenção da COVID-19 
imposto pelas autoridades competentes. 

Mais se informa que, para efeitos de consulta, o Relatório de PAR está disponível por 
um período de 30 dias, a contar a partir do dia 2 de Junho corrente, nos seguintes 
locais: 

- website www.genesislda.co.mz
- Secretaria da Administração do Governo Distrital de Moatize
- Nas comunidades abrangidas (apresentações).

Para a obtenção de quaisquer informações adicionais sobre as reuniões, os 
interessados poderão contactar-nos através dos seguintes meios: 
- Correio Electrónico: info@genesislda.co.mz
- Celular: (+258) 846467734 (WhatsApp, sms e chamadas)
- Fixo: +258 21311996

A vossa presença será digna do nosso apreço 
4876
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Edital de Licitação

Aquisição de Bens e Serviços

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

RFQ números Detalhes 

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

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

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

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

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

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

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

RFQ 039-2022 Material- Consumiveis de escritório 

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

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

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

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

Abt Associates, Inc. (Abt)
Projecto PMI VectorLink

Rua Justino Chemane, nº 237
 Sommerschield 2

Maputo - Moçambique

OU

Abt Associates, Inc. (Abt)
Projecto PMI VectorLink

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

3. Todas as propostas poderão ser submetidas em uma das duas formas:
a. Por email para: mozambiqueprocurement@pmivectorlink.com

Ou
b. Propostas poderão ser submetidas em envelopes selados e depositadas nas caixas disponíveis

nos endereços acima.

4. As propostas poderão ser submetidas até às 17.30 horas por envelope nos escritórios e 23.59
horas pelo email do dia 10 de Junho de 2022.
“A Abt Associates é um empregador que pauta pela igualdade de Género e de oportunidades,

encoraja fortemente as empresas de gestão feminina a se candidatarem para estas propostas.”
4826

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d), nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 64, ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

Concurso Modalidade Objecto Concorrente Valor

01-AD/SERV/NDF/INAM-
UGEA/22

Ajuste Directo

Serviços de Desenvolvimento do Projecto 
Detalhado do Sistema Meteorológico 
Integrado e Apoio para Melhoria de Prestação 
de Serviços Meteorológicos em Moçambique.

UK MetOffice 9.251,96 EURO

01-AD/INAM-UGEA/2022
Ajuste Directo Fornecimento de Cartões de Portagens da 

Estrada Circular de Maputo
REVIMO, SA 600.000,00MT

02-AD/INAM-UGEA/2022 Ajuste Directo Auditoria Externa ao SGQ do INAM, IP (2021) TVSD, Lda 625.999,14MT

03-AD/INAM-UGEA/2022
Ajuste Directo

Revisão Ética do Protocolo
Instituto Nacional de 
Saúde

13.000,00MT

04-AD/INAM-UGEA/2022
Ajuste Directo

Reparação e Manutenção de Motorizada
Afritool Moçambique, 
Lda

30.000,00MT

05-AD/INAM-UGEA/2022 Ajuste Directo
Aluguer de Sala de Conferências e 
Fornecimento de Refeições

Hotel Ushaka 474.000,00MT

07-AD/INAM-UGEA/2022 Ajuste Directo Serviços de Representação Evolution Participações 4.038.000,00MT

08-AD/INAM-UGEA/2022 Ajuste Directo Fornecimento de Géneros Alimentícios
Estaleiro de Machanga 
Soc. Unipessoal

98.155,00MT

09-AD/INAM-UGEA/2022 Ajuste Directo Fornecimento da Pedra Sarisca TCCS, Lda 196.560,00MT

10-AD/INAM-UGEA/2022 Ajuste Directo Serviços de Fornecimento de Água 
Estaleiro de Machanga 
Soc. Unipessoal

54.000,00MT          

11-AD/INAM-UGEA/2022 Ajuste Directo -Fornecimento de Crachás VHM Holding, Lda 22.230,00MT

12-AD/INAM-UGEA/2022 Ajuste Directo
Fornecimento e montagem de reclame 
luminoso

Evolution Participações 231.660,00MT

13-AD/INAM-UGEA/2022 Ajuste Directo Prestador de serviços de refeições Ki - Sabores 600.038,00MT

14-AD/INAM-UGEA/2022 Ajuste Directo Fornecimento do Jornal Notícias Sociedade de Noticias 332.756,00MT

15-AD/INAM-UGEA/2022 Ajuste Directo Fornecimento de Jornal Zambeze Nova Mediam 13.350,00MT

16-AD/INAM-UGEA/2022 Ajuste Directo Hotel Vip Grande Hotel Vip Grande 75.000,00MT

17-AD/INAM-UGEA/2022 Ajuste Directo Serviços Gráficos Austral Grafica 80.379,00MT

18-AD/INAM-UGEA/2022 Ajuste Directo Fornecimento de camisetes Nair Desing 303.000,00MT

19-AD/INAM-UGEA/2022 Ajuste Directo Prestador de serviços de refeições Carolina Catring 1.488.000,00 MT

20-AD/INAM-UGEA/2022 Ajuste Directo Serviços de Representação South Beach 150.000,00MT

21-AD/INAM-UGEA/2022
Ajuste Directo

Aluguer de Sala de Conferências e 
Fornecimento Lanche

Coco Cabanas 753.480,00MT

22-AD/INAM-UGEA/2022 Ajuste Directo Aerportos de Moçambique Crachás aeroporto 21.750,00MT

23-AD/INAM-UGEA/2022 Ajuste Directo Recarga Movitel Mobile Plus 125.400,00MT

24-AD/INAM-UGEA/2022 Ajuste Directo Serviços de Jardinagem USSEA 837.752,76MT

25-AD/INAM-UGEA/2022 Ajuste Directo Serviços de Agenciamento de viagem Tara Travel 1.113.000,00MT

26-AD/INAM-UGEA/2022
Ajuste Directo Combustíveis e Lubrificantes Estacão de Serviços 

Tabaco
3.499.897,00MT

27-AD/INAM-UGEA/2022
Ajuste Directo

Serviços de seguro de viaturas
Corretagem Técnica de 
Seguros

580.001,13MT

28-AD/INAM-UGEA/2022
Ajuste Directo Serviços de Limpeza, Fumigação e recolha de 

resíduos sólidos
Star Clining 880.027,20MT

29-AD/INAM-UGEA/2022 Ajuste Directo Fornecimento de Capulanas 1 de Maio Casa Pandia 39.195,00MT

30-AD/INAM-UGEA/2022
Ajuste Directo

Serviços de Segurança
SKV PX7 Security 
Service, Lda,

1.265.580,00MT

01-CC/INAM-UGEA/2022
Concurso por 
Cotações

Fornecimento de Modem VHM Holding, Lda 12.168,00MT

01-CC/Bens/NDF/INAM-
UGEA/22

Concurso por 
Cotações

Fornecimento e Instalação de Grupo Gerador
Kanina Consultoria e 
Serviços Lda

1.590.825,60MT

02-CC/bens/NDF/INAM-
UGEA/22

Concurso por 
Cotações

Mobiliário de Escritório VHM Holding, Lda 213.258,24MT

02-CC/INAM-UGEA/2022
Concurso por 
Cotações

Fornecimento de Equipamento Informático
HRM – Papelaria e 
Serviços, EI

170.036,10MT

 Maputo, aos 2 de Junho de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, IP
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

4878

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

MINISTÉRIO PÚBLICO
GABINETE CENTRAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Gabinete Central de Combate à Corrupção convida empresas fornecedoras de viaturas e motorizadas interessadas

a apresentarem propostas fechadas para os seguintes concursos:

Nº de Concurso Objecto
Modalidade 

de 
Contratação 

Data e Hora 
da entrega das 

propostas

Garantia 
Provisória

Custo do 
caderno de 

encargos

Data e Hora 
da Abertura

13A000241
CP00012022

Fornecimento 

de viaturas
Concurso 
Público 

23/6/2022
 Até às 8.30 

Horas
62.400,00MT 1500,00MT

23/6/2022  
9.00Horas 

13A000241
CC00222022

Fornecimento 

de motorizadas
Concurso Por 

Cotações 

13/6/2022 
Até às 8.30 

Horas
Não exigida 1.000,00MT

13/6/2022  
9.00Horas

2. As empresas interessadas poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los

no Departamento de Administração e Finanças, mediante o depósito do valor do caderno de encargos na conta nº

4914519000, Banco de Moçambique, em nome do Gabinete Central de Combate à Corrupção.

3. O Prazo da validade das propostas será de 90 dias.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado e serão abertas em sessão pública, no mesmo

endereço na presença dos concorrentes que desejarem participar.

Gabinete Central de Combate à Corrupção,

Av. 10 de Novembro, nº 293, Cidade de Maputo

Telefone: 21310693, Fax: 21304342

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, a 1 de Junho de 2022
A Autoridade Contratante

Roberto Raimundo Machava

(Chefe de Serviços Centrais do Ministério Público)

4893

378

4895

727

Departamento de Aquisições 

ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO Nº 27A001141CL00062022 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRECTIVA DOS SISTEMAS ELÉCTRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES DO CEDSIF, IP

1. O CEDSIF, IP convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras,
interessadas, registadas no Cadastro Único de Fornecedores e Prestadores
de Serviços ao Estado e habilitadas para fornecer o objecto de contratação, a
apresentarem propostas fechadas para manutenção preventiva e correctiva dos
sistemas eléctricos e de climatização das Instalações do CEDSIF, IP.

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações baixando o
documento de concurso no portal do CEDISF www.cedsif.gov.mz ou solicitá-lo
através do seguinte endereço electrónico: ugea@cedsif.gov.mz. O CEDSIDF, IP,
não se responsabiliza em prestar esclarecimentos a Concorrentes que tenham
adquirido o documento de concurso por outras vias.

3. O período de validade das propostas será de 120 dias.

4. As Propostas deverão ser entregues no CEDSIF, sito na Av. Guerra Popular n.º 20,
rés-do-chão do Edifício CEDSIF, na Recepção, em Maputo até ao dia 21/6/2022 às
10.00h e serão abertas em sessão pública na Sala de Reuniões do 3º andar, na sala
303, às 10.30h.

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

Maputo, aos 2 de Junho de 2022
A Autoridade Competente

________________________
(Ilegível)

Av. Guerra Popular nº 20, Prédio CEDSIF 1º andar – Maputo Tel.: 21-327363/6, Fax. 21-309784, 84 
3982706/7 ou 823042172/3042169 E-mail: direcçao.geral@cedsif.gov.mz ou cedsif@cedsif.gov.mz

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
A ADPP Moçambique comunica a adjudicação dos concursos indicados na tabela abaixo:

Nº DO CONCURSO OBJECTO DE CONTRATAÇÃO
NOME DA 
EMPRESA

VALOR 
ADJUDICADO

Concurso Nº 001/
ADPP/2022

Fornecimento de camisetes e 
bonés (materiais de incentivos) – 

Lote 1
Printer Serigrafia 1.710.072,00 Mts

Concurso Nº 001/
ADPP/2022

Fornecimento de pastas de costas  
(materiais de incentivos) – Lote 2

Printer Serigrafia 2.047.500,00 Mts

Machava, aos 3 de Junho de 2022

A Autoridade Competente 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CANCELAMENTO DO LOTE V DO CONCURSO PÚBLICO 
CCU 002/ADPP/2022

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PROJECTO DE PREVENÇÃO E CONTROLO DE 
MALÁRIA

No âmbito da implementação do Projecto de Prevenção e Controlo da Malária, financiado 
pelo Fundo Global, a ADPP Moçambique publicou no jornal “Notícias” na edição do dia 1 de 
Fevereiro de 2022 o concurso CCU 002/ADPP/2022, para aquisição de cartazes para viaturas, 
fichas de stocks, guia de remessa, camisetes com estampagem, bonés com estampagem, 
material de papelaria e pastas de costas a serem utilizados no Programa de Prevenção e 
Controlo da Malária.

Neste contexto, a ADPP Moçambique vem por este meio comunicar o cancelamento do Lote 
V (pastas de costas) do referido concurso.

ADPP – Moçambique - Projecto de Prevenção da Malária – W.V 
Av. Massacre de Wiriamo,258 B  Machava, Matola, Moçambique 

Maputo, aos 3 de Junho de 2022

Energia para Moçambique

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Serviços de Consultoria nº 39A002552/SC/040/2022

Elaboração de Projecto executivo e fiscalização da rede eléctrica de média e 
baixa tensão da Mini-Hídrica de Luaice no distrito de Chimbunila na Província do 

Niassa

1. O FUNAE convida a todas as empresas interessadas e elegíveis a manifestarem o seu interesse para prestação
de serviços de Elaboração de Projecto executivo e fiscalização da rede eléctrica de média e baixa tensão da
Mini-Hídrica de Luaice, no distrito de Chimbunila, na Província do Niassa.

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

3. O concurso será conduzido com base nos procedimentos do Regulamento de Contratação de Empreitada de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº. 05/2016
de 8 de Março.

4. As manifestações de interesse serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:
• Experiência geral do consultor
• Experiência na execução de trabalhos similares
• Cartas abonatórias de trabalhos feitos – mínimo de cinco
• Capacidade técnica do seu pessoal para execução do trabalho proposto
• Metodologia de execução dos serviços

5. As Manifestações de Interesse deverão ser redigidas na Língua Portuguesa, devendo conter um (1) original e
duas (2) cópias a serem entregues no endereço abaixo até as 10.00 horas do dia 21.06.2022.

6. Os envelopes contendo as Manifestações de Interesse deverão indicar claramente “Elaboração de Projecto
executivo e fiscalização da rede eléctrica de média e baixa tensão da Mini-Hídrica de Luaice no distrito
de Chimbunila na Província do Niassa”.

7. Os candidatos podem obter informação adicional no endereço abaixo:
• FUNAE – Fundo de Energia
• Rua da Imprensa 256, 6º andar, Portas 607 – 618 (Prédio 33 andares)
• Telefones: +258 21 304717/20; Fax: +258 21 309228; Celular. 82 ou 84 3216550
• Maputo – Moçambique

Maputo, aos 2 de Junho de 2022

Rua da Imprensa, 256 – 6º Andar • C.P.: 2289 – Maputo • Tel.: (+258) 21 30 47 17/20 • Fax.: (+258) 21 30 92 28 • E-mail: funae@funae.co.mz • Webpage: www.funae.co.mz

Sistema de Gest\ao Ambiental com o Certificado Nº /INNOQ – A.002/18
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

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Anúncio de Adjudicação

Nos termos da alínea d) do nº3, do Artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica -se a adjudicação das empresas 
abaixo mencionadas:  

Nº de 
ordem

Modalidade Objecto do concurso Concorrentes Adjudicado Valor

1
52A003051/01/UniLúrio/ UBS/
AJD/2022

Prestação de Serviços do Sistema Primavera
SGC - Serviços de Gestão e Contabilidade 
Limitada 

300.000,00MT

2
52A003051/02/UniLúrio/ UBS/
AJD/2022

Prestação de Serviços de Publicação no Boletim da República Imprensa Nacional de Moçambique, E.P 500.000,00MT

Nampula, aos 2 de Junho de 2022

A Autoridade Competente
________________________________

(Ilegível)

UniLúrio Business School: Campus da Faina, Bairro de Mutauanha  •   www.unilurio.ac.mz /ubs@unilurio.ac.mz  •  Tel.: 841 290 776  

“Ciência • Desenvolvimento • Compromisso”

Campus Universitário, Bairro Eduardo Mondlane, Pemba – Cabo Delgado, Moçambique

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. A Universidade Lúrio, Faculdade de Ciências Naturais, Polo de Cabo Delgado, 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 fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Nº de 
ordem

Modalidade e respectiva referência Objecto do Concurso Elegibilidade
Data-Limite de 

Entrega
Data de Abertura 

das Propostas
Data de Anúncio de 

Posicionamento

1 Concurso de Pequena Dimensão Nº 01/UniLúrio/FCN/UGEA/2022 Aquisição de Bens Alimentícios Inscrito no Cadastro Único
14/6/2022 às 

10.00 horas
14/6/2022 às 10.15 

horas
17/6/2022 às 10.00 

horas

2 Concurso de Pequena Dimensão Nº 02/UniLúrio/FCN/UGEA/2022 Aquisição de Recargas de Telemóvel Inscrito no Cadastro Único
14/6/2022 às 

10.00 horas
14/6/2022 às 10.15 

horas
17/6/2022 às 10.00 

horas

3 Concurso de Pequena Dimensão Nº 03/UniLúrio/FCN/UGEA/2022 Aquisição de Material de mergulho Inscrito no Cadastro Único
14/6/2022 às 

10.00 horas
14/6/2022 às 10.15 

horas
17/6/2022 às 10.00 

horas

4 Concurso de Pequena Dimensão Nº 04/UniLúrio/FCN/UGEA/2022 Aquisição de Mobiliário e Electrodomésticos Inscrito no Cadastro Único
14/6/2022 às 

10.00 horas
14/6/2022 às 10.15 

horas
17/6/2022 às 10.00 

horas

5 Concurso de Pequena Dimensão Nº 05/UniLúrio/FCN/UGEA/2022 Aquisição de Material de apicultura Inscrito no Cadastro Único
14/6/2022 às 

10.00 horas
14/6/2022 às 10.15 

horas
17/6/2022 às 10.00 

horas

6 Concurso de Pequena Dimensão Nº 06/UniLúrio/FCN/UGEA/2022
Prestação de serviços de aluguer de barco em 
Nacala

Inscrito no Cadastro Único
14/6/2022 às 

10.00 horas
14/6/2022 às 10.15 

horas
17/06/2022 às 10:00 

Horas

7 Concurso de Pequena Dimensão Nº 07/UniLúrio/FCN/UGEA/2022
Prestação de serviços de edição e impressão 
de um livro

Inscrito no Cadastro Único
14/6/2022 às 

10.00 horas
14/6/2022 às 10.15 

horas
17/6/2022 às 10.00 

horas

8 Concurso de Pequena Dimensão Nº 08/UniLúrio/FCN/UGEA/2022
Prestação de serviços de aluguer de barco em 
Pemba

Inscrito no Cadastro Único
14/6/2022 às 

10.00 horas
14/6/2022 às 10.15 

horas
17/6/2022 às 10.00 

horas

9 Concurso de Pequena Dimensão Nº 09/UniLúrio/FCN/UGEA/2022 Prestação de serviços de carpintaria Inscrito no Cadastro Único
14/6/2022 às 
10:00 Horas

14/6/2022 às 10.15 
horas

17/6/2022 às 10.00 
horas

10 Concurso Por Cotações Nº 02/UniLúrio/FCN/UGEA/2022 Aquisição de programa de contabilidade Inscrito no Cadastro Único
08/06/2022 às 

10.00 horas
08/6/2022 às 10.15 

horas
13/6/2022 às 10.00 

horas

11 Concurso Por Cotações Nº 03/UniLúrio/FCN/UGEA/2022 Aquisição de Material agrícola Inscrito no Cadastro Único
08/6/2022 às 

10.00 horas
08/6/2022 às 10.15 

horas
13/6/2022 às 10.00 

horas

12 Concurso Limitado Nº 01/UniLúrio/FCN/UGEA /2022 Prestação de Serviços de Agência de viagens Inscrito no Cadastro Único
14/6/2022 às 

10.00 horas
14/6/2022 às 10.15 

horas
17/6/2022 às 10.00 

horas

13 Concurso Limitado Nº 02/UniLúrio/FCN/UGEA /2022 Aquisição de Material Informático Inscrito no Cadastro Único
14/6/2022 às 

10.00 horas
14/6/2022 às 10.15 

horas
17/6/2022 às 10.00 

horas

14 Concurso Limitado Nº 03/UniLúrio/FCN/UGEA /2022 Aquisição de Material de Laboratório Inscrito no Cadastro Único
14/6/2022 às 

10.00 horas
14/6/2022 às 10.15 

horas
17/6/2022 às 10.00 

horas

15 Concurso Limitado Nº 04/UniLúrio/FCN/UGEA /2022 Aquisição de Ferramentas e Ferragens Inscrito no Cadastro Único
14/6/2022 às 

10.00 horas
14/6/2022 às 10.15 

horas
17/6/2022 às 10.00 

horas

16 Concurso Limitado Nº 05/UniLúrio/FCN/UGEA /2022 Prestação de Serviços de Catering Inscrito no Cadastro Único
14/6/2022 às 

10.00 horas
14/6/2022 às 10.15 

horas
17/6/2022 às 10.00 

horas

17 Concurso Limitado Nº 06/UniLúrio/FCN/UGEA /2022 Prestação de Serviços de Serigrafia e Gráfica Inscrito no Cadastro Único
14/6/2022 às 

10.00 horas
14/6/2022 às 10.15 

horas
17/6/2022 às 10.00 

horas

18 Concurso Limitado Nº 07/UniLúrio/FCN/UGEA /2022 Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes Inscrito no Cadastro Único
14/6/2022 às 

10.00 horas
14/6/2022 às 10.15 

horas
17/6/2022 às 10.00 

horas

19 Concurso Limitado Nº 08/UniLúrio/FCN/UGEA /2022
Aquisição de Acessórios e Manutenção de 
Viaturas 

Inscrito no Cadastro Único
14/6/2022 às 

10.00 horas
14/6/2022 às 10.15 

horas
17/6/2022 às 10.00 

horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso e os Termos de Referência ou adquirí-los na Unidade Gestora Executora das Aquisições
no Campus Universitário de Pemba, C.P 958, Bairro Eduardo Mondlane, no horário de expediente ou pelo correio electrónico ugea.fcn@unilurio.ac.mz pela importância não reembolsável
de 1.000,00MT (mil meticais) em numerário ou depósito bancário na conta do Standard Bank 303-4349081008 para cada conjunto.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado acima, na data e horário indicado na tabela acima na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

4. O período de validade das propostas será de 90 dias.

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

Pemba, aos 3 de Junho de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível)

243

178

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE TETE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ABDUL SACOOR 
MUSSÁ VALY OSSMAN

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública do dia trinta de Maio de dois 
mil e vinte e dois, lavrada de folhas vinte e cinco a folhas vinte e seis verso, do livro de notas 
para escrituras diversas número vinte e um, traço “A”, do Cartório Notarial de Tete, perante 
Brigitte Nélia Mesquita Vasconcelos, licenciada em Ciências Jurídicas, Conservadora e Notária 
Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura Pública de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de ABDUL SACOOR MUSSÁ VALY OSSMAN, falecido no dia vinte e sete de 
Fevereiro de dois mil e vinte e dois, no Hospital Provincial de Tete, no estado de casado sob o 
regime de comunhão de bens adquiridos com Rizana Ali Mamad Ossman, de sessenta e um 
anos de idade, natural de Tete, de nacionalidade moçambicana, filho de Mussá Valy Ossman 
e de Jubeta Abdul Latife, com a última residência habitual na cidade de Tete, sem ter deixado 
testamento ou qualquer outra disposição de última vontade.
Certifico ainda que na operada escritura pública foram declarados como únicos e universais 
herdeiros, seus filhos: Taera Abdul Sacoor, solteira, maior, natural de Tete, de nacionalidade 
moçambicana e residente na Beira, Toufique Abdul Sacoor, solteiro, maior, natural de Tete, de 
nacionalidade moçambicana e residente em Maputo, Ansha Bibi Abdul Sacoor, solteira, maior, 
natural de Tete, de nacionalidade moçambicana e residente em Tete, Rizoana Abdul Sacoor, 
casada sob o regime de comunhão de bens adquiridos com Shamir Abdul Carimo, natural de 
Tete, de nacionalidade moçambicana e residente em Tete, Emma Haffsa Abdul Sacoor, solteira, 
maior, natural de Tete, de nacionalidade moçambicana e residente em Tete, Mahomed Hanif 
Abdul Sacoor, solteiro, maior, natural de Wiriamo, Zobué, distrito de Moatize, província de Tete, 
de nacionalidade moçambicana e residente em Tete, Kurchide Abdul Sacoor, solteiro, maior, 
natural de Moatize, província de Tete, de nacionalidade moçambicana e residente em Tete e sua 
esposa Rizana Ali Mamad Ossman, viúva, natural de Tete, de nacionalidade moçambicana e 
residente na cidade de Tete.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos indicados herdeiros ou com 
eles possam concorrer na sucessão à herança e dela fazem parte bens móveis, imóveis, direitos 
e conta bancária.

Está Conforme
Tete, aos 2 de Junho de 2022

O Conservador Técnico
(Ilegível)

61

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUNICÍPIO DE MARRUPA
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MARRUPA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do número 3 do  Artigo 33, conjugado com o número 2, do Art 63  do Regulamento 
de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de Março, serve o presente para publicar  a adjudicação dos objectos dos 
concursos  abaixo indicados:

N/Or
Modalidade de 
contratação e 

respectiva referência
Objecto do Concurso Empresa vencedora Valor adjudicado

1. 900014/CL/03/2022
Construção de muro de vedação, 

banco de repouso e garagem na casa 
mortuária

Jaco Construcoes 798.731,50Mt

2. 900014/CL/04/2022
Aquisição de mobiliário para 

Residência Oficial do Presidente do 
Município

Expresso Computer 
Sociedade Unipessoal

1.050.000,00Mt

Marrupa, aos 5 de Maio de 2022

O Presidente do Município

Afonso Alfredo
(Especialista da Educação)

145

179

Email: municipiodemarrupa.2009@gmail.com

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 
CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

PROJECTO VILA SUSTENTÁVEL DE MOLUMBO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d) do nº 3, do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação das empresas 
indicadas abaixo: 

CONCURSO Nr.
LOTE 

Nr.
OBJECTO DO 
CONCURSO

MODALIDADE
CONCORRENTE 

VENCEDOR
VALOR TOTAL 

(Mt)

001/BID/CITT/PVSM/
OBRAS/2021

Construção do Centro 
de Saúde Tipo II -  no 
Distrito de Molumbo

Concurso 
Público

PANLEEN, LDA. 56.870.105,72

002/BID/CITT/PVSM/
BENS/2021

Fornecimento de 
Equipamento de 
Manutenção de 
Estradas no Distrito de 
Molumbo

GLOBAL 
PROCUREMENT 
SOLUTIONS, LDA.

34.944.080,75

003/BID/CITT/PVSM/
OBRAS/2021

Construção da Escola 
Primária de Lugane 
- no Distrito de
Molumbo

 ILULIFEMO 
CONSTRUÇÕES, LDA

24.069.311,72

005/BID/CITT/PVSM/
BENS/2021

01

Fornecimento de 
Equipamento para 
Administração e 
Consumíveis

ACADEMICA 112.331,70

Maputo, aos 3 de  Junho de 2022

4911 244

CONVOCATÓRIA
PEP MOÇAMBIQUE LDA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

PEP MOÇAMBIQUE LDA, sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede 
na Av. Namaacha nr. 448, Bairro Luís Cabral em Maputo, Registada na Conservatória 
do Registo das Entidades Legais sob o número 101664511, com o capital social de 
15.000,00 MT, nos termos do disposto no artigo 8 número quatro dos Estatutos da 
Sociedade, conjugado com artigo 132 número 1 e 2 do Código Comercial, procede à 
convocação dos sócios da sociedade supra para participarem na Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se no dia 22 de Junho de 2022, pelas 10.00 horas, na sua Sede, 
com a seguinte ordem de trabalhos:

• Ponto Um - Deliberar sobre a anulação da reunião e consequentemente da Acta
número 1/2021 da Assembleia Geral Ordinária datada de 27 de Maio de 2021.

• Ponto Dois – Deliberar sobre a anulação dos processos de registo e publicação.

• Ponto Três – Deliberar sobre o balanço e o relatório da administração refentes
ao exercício findo a 30 de Setembro de 2021 e dos exercícios anteriores.

• Ponto Quarto – Deliberar sobre a aplicação de resultados.

• Ponto Quinto - Deliberar eleger os membros para o Conselho de Administração
por um período de 4 anos.

• Ponto Sexto – Deliberar sobre a aprovação de alteração do ano financeiro.
• Ponto Sétimo - Aprovar a alteração do artigo 11º dos estatutos da sociedade.

Se por falta de quórum não ocorrer a reunião da Assembleia Geral Ordinária, fica 
marcada a segunda data para a realização da Assembleia Geral Ordinária para o dia 6 
de Julho de 2022, pelas 10.00 horas, na sua Sede, com a mesma ordem de trabalhos.

Maputo, aos 2 de Junho de 2022
__________________

Ruben Antonie Botes
4986

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DE NAMPULA

SERVIÇOS PROVINCIAIS DE SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE NACALA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS

De acordo com a alínea d) do nº3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitadas de 
Obras Públicas e Fornecimento de Bens e Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016 de 8 
de Março, comunica-se que os objectos de concursos abaixo indicados foram adjudicados de acordo 
com o seguinte:

Nº Concurso Objecto Empresa Adjudicada
Valor de 

Adjudicação 

Concurso Limitado 
nº01/2022

 Aquisição de géneros alimentícios 
frescos 

DOMINGOS DANIEL 2.711.500,00MT

Concurso Limitado 
nº02/2022

Aquisição de géneros alimentícios Secos G.B INTERNATIONAL 2.145.000,00MT

Concurso Limitado 
nº03/2022

Aquisição de material de higiene e 
limpeza

G.B INTERNATIONAL 1.749.000,00MT

Concurso Limitado 
nº04/2022

Aquisição de combustível e lubrificante A.S, LDA 2.874.432,66MT

Concurso Limitado 
nº05/2022 

Prestação de serviços de segurança e 
protecção 

SOPROTECÇÃO 1.800.000,00MT

 Concurso Limitado 
nº06/2022

Serviços de saneamento do meio e 
jardinagem

AGEKEEPYNI KAMPIA 
SERVICE

496.944,00MT

Concurso Limitado 
nº07/2022

Aquisição de material de escritório e 
consumíveis informáticos

 Waite services & Waite 
serviços Lda. 

2.631.447,00MT

Concurso Limitado 
nº08/2022

Serviços de manutenção e reparação de 
viatura

DESERTO 0.00

Concurso Limitado 
nº09/2022

Serviços de reparação e manutenção de 
computadores, impressora e máquina 
fotocopiadora

MSA Informatica e 
Servicos.

490.000,00MT

Concurso Limitado 
nº10/2022

Serviços de desentupimento de fossas 
sépticas

CONSTRUFAZ 1.552.323,25MT

Concurso Limitado 
nº11/2022

 Serviços de reparação e manutenção de 
meios frios e câmaras de frigorífico 

Hutama Serviços 
sociedade Unipessoal, 

lda.
1.050.160,50MT 

Concurso Limitado 
nº12/2022

Serviços de desentupimento de sanitas, 
lavatórios, banheiras (serv. canalização)

 TARCYLA CONSTRUCOES 596.208,60MT

Concurso Limitado 
nº13/2022

Prestação de Serviços de serralharia 
nesta unidade sanitária

SERRALHARIA RSR 
Sociedade Unipessoal 

LDA.
1.490.913,60MT

Concurso Ajuste directo 
nº14/2022

Aquisição de Pães normais Padaria Nacala Limitada 290.400,00MT

Nacala-Porto, aos 24 de Maio de 2022

O Director-Geral 
____________________  __

Marcelino Vasco 
(Médico Ortopedista) 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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AFRICA GRANITE
Assunto: Convite para a Reunião da Consulta Pública para a 
Apresentação do Estudo Ambiental da Empresa AFRICA GRANITE 
& I CO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LIMITADA, Exploração de 
Granitos, Rochas Ornamentais e Recursos Associados.

A AFRICA GRANITE é uma empresa vocacionada a actividade 
Mineral e Geológica, na Exploração de Rochas Ornamentais e de 
Construção Civil, na Província de Manica, como qualquer projecto 
público ou privado é sujeito a um Licenciamento Ambiental o qual 
se baseia um processo de Avaliação do Impacto Ambiental (AIA).

A Africa Granite irá realizar o processo de AIA. Em conformidade 
com o Decreto nº 54/2015, de 31 de Dezembro, convidamos a 
V. Excia para participar na Reunião da Consulta Pública, para a
apresentação do Projecto de Licença e Prospecção e Pesquisa
(10336L), agendado para o dia 20 de Junho de 2022, pelas
9.00horas, no local em que estará implantado o projecto, localidade 
de Matsinho, distrito de Vandúzi, Manica.

Servimo-nos igualmente para informar que a apresentação e a 
Instrução do Processo, estão  disponíveis nos Serviços Províncias 
de Ambiente de Manica para a consulta prévia ou pode ser 
solicitado para um dos seguintes endereços electrónicos: 
monicaloveportugues@gmail.com / ugemusse@gmail.com

Manica (Vandúzi), aos 30 de Maio de 2022

Zhuo Li
(Representante da Africa Granite)

44

4913 4995

CONCURSO PÚBLICO nº 45/OPSNV/22

Anúncio de Concurso
Contratação de Empreitada de Obras para Construção de 5 Furos Positivos nos distritos de Govuro 

e Inhassoro 

1. No quadro do programa da responsabilidade social da SASOL, a SNV-Organização Holandesa
de Desenvolvimento, em colaboração com os Governos dos Distritos de Inhassoro e Govuro, e com o
financiamento da SASOL, convida Empresas interessadas, qualificadas e devidamente licenciadas, e que
possuam qualificações jurídica, técnica, económico-financeira e regularidade fiscal, para apresentarem
propostas ao Concurso nos Distritos de Inhassoro e Govuro - Província de Inhambane.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e obter os Termos de Referência de
concurso através do email mzprocurement@snv.org

3. Os Critérios de Elegibilidade são:

3.1. Ter registo em Moçambique e NUIT;
3.2. Ter no mínimo Alvará de 3ª Classe, Categorias IV e VI, emitida pela comissão de licenciamento do

Ministério das Obras Publicas Habitação e Recursos Hídricos de Moçambique;
3.3. Não ter dívidas à Administração Fiscal e ao Instituto Nacional de Segurança Social;
3.4. Não se encontrar em nenhuma situação de impedimento previstas nos processos de contratação

publica;
3.5. Perfil da empresa e da equipa:
 Ter experiência comprovada e bem-sucedida em obra de construção de furos para abastecimento 

de água, ou obras de natureza similar nos últimos 4 anos;
 Equipa de sénior e com conhecimentos, qualificações e experiência de trabalho comprovada, de

acordo com as especificações descritas em detalhe nos termos de Referência.
 As propostas deverão ser formuladas em língua Portuguesa, em número de uma original (1) e

1 cópia em formato digitalizado ( Pen drive), deverão ser válidas por um período de noventa
(90) dias, devendo todos valores financeiros expressos em Moeda Nacional (Metical).

4. As empresas interessadas no concurso deverão enviar a sua proposta de acordo com o seguinte:

• Com a referência no 45/OPSNV/2022 e para os seguintes endereços:
Escritório da SNV Inhassoro, na Estrada Nacional 241, Inhassoro Sede (antigo escritório da Movitel, 

junto ao Hotel Inhassoro). Telefone: 84 32 72 189, até às 9.00 horas do dia 14/6/22, 
A abertura será no mesmo dia 14/6/22, na Sala de sessões do Governo do distrito de Inhassoro 

às 10.00 horas 

Carta de Apresentação de Proposta, conforme especificações descritas nos Termos de Referência
 Proposta Técnica, conforme especificações descritas nos Termos de Referência
 Proposta Financeira, conforme especificações descritas nos Termos de Referência

5. O processo de abertura e avaliação das propostas será feito por um comité de avaliação internamente
indicado e será regido de acordo com as normas e políticas de licitação da SNV.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Prestação de Serviços de Consultoria

Avaliação da implementação do Plano Nacional de Resposta à Violência Baseada no 
Género no Sector da Saúde 2019 – 2022 

I. Contextualização
A violência contra as mulheres – incluindo a violência por parte de parceiros e a violência 
sexual – é uma violação dos direitos humanos das mulheres e constitui um sério problema 
de saúde pública. Segundo a OMS, aproximadamente uma em cada três mulheres (35%) em 
todo o mundo sofreram violência física e/ou sexual por parte do parceiro ou de terceiros  
ao longo de sua vida e a maior parte dos casos é de violência infligida pelo parceiro. Em 
todo o mundo, quase um terço (30%) das mulheres que estiveram em um relacionamento 
relatam ter sofrido alguma forma de violência física e/ou sexual por parte de seu parceiro. 
Globalmente, 38% dos assassinatos de mulheres são cometidos por um parceiro masculino.

Em Moçambique, a situação não é diferente e de acordo com o IMASIDA, 5 em cada 10 
mulheres com idades entre 15 - 49 anos reportaram alguma forma de violência em algum 
momento das suas vidas e 1 em cada 5 raparigas reportou que a primeira relação sexual foi 
forçada. As restrições durante a pandemia COVID-19 e seus impactos sociais e econômicos 
aumentaram a exposição das mulheres a parceiros abusivos e a factores de risco conhecidos, 
ao mesmo tempo que limitou seu acesso aos serviços. Por outro lado, a crise humanitária 
que assola algumas zonas norte do nosso país também exacerbam a violência de género.

Uma resposta adequada do sector da saúde desempenha um papel importante não só 
na prevenção da violência como também na garantia de oferta de serviços de saúde com 
qualidade para as vítimas. Foi neste contexto que o Ministério da Saúde desenhou o Plano de 
Acção que define e orienta todas as Estratégias de Prevenção e Resposta à Violência Baseada 
no Género no Sector de Saúde. 

II. Objectivos da consultoria
 O objectivo da consultoria é de prestar apoio ao Ministério da Saúde na realização das 
seguintes actividades-chave:

• Efectuar a avaliação da implementação do Plano Nacional de Accão para Resposta
à Violência Baseada no Género no Sector de saúde 2019-2022 (PNARVBGSS 2019 –
2022);

• Elaborar uma proposta de melhoria/ajustes ao PNARVBGSS tendo em conta os
achados da avaliação e as evidências actuais sobre abordagens eficazes na resposta
aos desafios da VBG;

• Propor, através de uma abordagem consultiva, uma actualização nas intervenções e
plano de monitoria das actividades, etc descritas no plano;

• Efectuar uma análise funcional da estrutura e organização do programa de VBG em
todos os níveis (desde o nacional ao comunitário), tendo em conta as necessidades reais 
para uma execução eficaz e eficiente do actual plano à luz dos desafios identificados.

• Colher junto do provedor e utentes a sua percepção em relação a cuidados pós- VBG
oferecidos.

III. Qualificações do consultor:
Os proponentes deverão submeter uma proposta técnica detalhada, a qual deve incluir uma 
lista da equipa designada para o trabalho, incluindo os respectivos CVs.
O(a) consultor(a) ou a equipa de consultores(as) deverá ter o seguinte perfil: 

• Mínimo de Mestrado nas áreas de Saúde Pública, Ciências Sociais, Antropologia ou
Estudos de Desenvolvimento;

• Pelo menos 5 anos de experiência específica em consultorias similares;
• Experiência na condução de pesquisas qualitativas, incluindo análise de dados;
• Experiência na elaboração e revisão de estratégias;
• Experiência na condução de análises situacionais/estruturais;
• Experiência de trabalho nas áreas de Violência Baseada no Género, Direitos Humanos

das Mulheres, HIV/SIDA e Saúde Materna e Infantil;
• Domínio da Política Nacional de Saúde, legislação sobre Violência Baseada no Género,

incluindo HIV/SIDA e Direitos Humanos.
• Fluência em Português e Inglês, falado e escrito.
• Experiência na organização/orientação de oficinas de trabalho com intervenientes de

múltiplas áreas;
• Capacidade de interação, argumentação e persuasão;
• Disponibilidade para viajar dentro do país.

IV. Obtenção e Submissão das propostas e esclarecimentos
 Os interessados poderão obter o documento ou termos de referência do concurso no

seguinte endereço:
Centro de Colaboração e Saúde
Avenida Damião de Gois nº 279-R/c – Maputo, Tel : 84 30 13 341
Cidade de Maputo

 As propostas deverão ser submetidas até às 15.00 horas (hora local) do dia 22 de
Junho de 2022, no endereço acima referenciado.

Qualquer esclarecimento deverá ser enviado por via eletrónica até ao dia 21 de 
Junho de 2022 para o seguinte endereço: Email: concursopublico@ccsaude.org.mz;  
brigidamavie@ccsaude.org.mz;  nogaruateca@ccsaude.org.mz

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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::::::::)(::::::::
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CUAMBA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES — UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De termos da alínea d) do número 3 do Art. 33 n° conjugado com nº 2 do Art. 63 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 que os concursos abaixo foram adjudicados às seguintes empresas de acordo a tabela seguinte: 

N⁰ de Concurso Objecto de Concurso Empresa Adjudicada Valor de Adjudicação, Incluindo Iva
900120000/C.L/02/2022 Apetrechamento Da Sala De Sessões Da Assembleia Municipal

NAJIR SALIM BHEDA 1.112.050,00 Mt
900120000/C.P/03/2022 Fornecimento E Instalação De Sistema Semafóricos MOMEX MULT SERVICE 3.941.800,00 Mt

900120000/C.P/04/2022 Aquisição Do Camião Porta-Contentor E 8 Respectivos 
Contentores

QUEEN IMPORTACOES E LOGISTICA
8.790.000,00 Mt

900120000/C.P/05/2022 Aquisição De Duas Viaturas Dupla Cabina MOTORCARE MOÇAMBIQUE 5.179.017,35 Mt
00120000/P.D/ 08/2022 Produção De 4000 Marcos Para Parcelamento SMO CONSTRUÇÕES 592.020,00 Mt
900120000/C.L/09/2022 Abertura De Furos De Água Nos Povoados De Chiliko, 

Cruzamento, Matia, Natxereca, Solomba E Mujaua
GEO AUSTRAL CONSULTORIA E 

EMPREITADA, LDA
2.749.925.45 Mt

900120000/P.D/ 10/2022 Construção De Guarita Incluindo Portão De Entrada No 
Cemitério Municipal KC CONSTRUÇÕES

489.552,41 Mt

900120000/C.L/13/2022 Fornecimento De Material De Escritório NAJIR SALIM BHEDA 1.020.708,00 Mt
900120000/C.L/14/2022 Fornecimento De Acessórios De Manutenção De Veículos 

Motorizados
CYGLO HOLDNGS

1,042.100,00 Mt

900120000/P.D/15/2022 Serviços De Lavagem E Lubrificação De Viaturas LEWIS MOTOR’ S E SERVIÇOS 638.200,00 Mt
900120000/P.D/16/2022 Serviços De Manutenção Do Sistema De Frio SEE CHANGES ELETRICAL & 

SERVICE, LDA
250.720,00 Mt

900120000/C.L/17/2022 Fornecimentos De Produtos Alimentares E De Higiene ARMAZENS MUNIR H. 
NURMAMADE-EI

1.124.744,40 Mt

900120000/C.L/18/2022 Prestação De Serviços De Hospedagem Dos Convidados Para 
Diversas Actividades Do Conselho E Assembleia Municipal

PENSAO ZAMBEZE (PEZA)-E.I
1.872.000,00 Mt

900120000/C.L/19/2022 Fornecimentos De Camisetas, Bonés E Capulanas, 
Personalizadas Nos Eventos Principais Do Conselho Municipal 

E Datas Comemorativas

MUCONHOLA MULTISERVICE –E.I 1.227.500,00 Mt

900120000/P.D/20/2022 Fornecimento De 10 Motorizadas A. SERVIÇOS SU, LDA 499.259,00 Mt
900120000/C.D/21/2022 Fornecimento De Equipamento Informáticos NAJIR SALIM BHEDA-E.I 1.163.850,00 Mt
900120000/C.D/22/2022 Fornecimento De Equipamentos De Protecção Individual, 

Material De Trabalho E Material De Campo Para Parcelamento
GRUPO MABUNDA E SERVIÇO 521.135,00 Mt

900120000/C.D/23/2022 Aquisição De Equipamento De Protecção Individual (Epi) 
Saneamento

GRUPO MABUNDA E SERVIÇO 1.190.250,00 Mt

900120000/C.D/24/2022 Aquisição De Peça/Acessórios Para Manutenção De Bombas 
Manuais De Água

FELISBERTO JONE CHIPA 623.528,00 Mt

Cuamba, aos 25 de Maio de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível) 144

Anúncio de Concurso Público
1.A UniLúrio Business School (UBS) convida pessoas singulares e colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas 

para os seguintes concursos:

Nᵒ de 
ordem Modalidade Objecto do concurso Concorrente 

Elegíveis
Validade 

das 
propostas

Data-limite para 
apresentação das 

propostas

Data-limite para 
abertura das 

propostas

Preço do 
caderno de 

encargo

1
52A003051/02/UniLúrio/ UBS/

CP/2022
Manutenção e Reparação de 

bens imóvel
Nacionais e 

Estrangeiros
90 Dias

04/07/2022
Horas:
10:00h

04/07/2022
Horas:
10:20h

600,00Mt

2
52A003051/03/UniLúrio/ UBS/

CP/2022
Manutenção e Reparação de 

veículos
Nacionais e 

Estrangeiros
90 Dias

04/07/2022
Horas:11:00h

04/07/2022
Horas:
11:20h

600.00Mt

3

52A003051/04/UniLúrio/ UBS/
CP/2022

Fornecimento de Extintores 
Nacionais e 

Estrangeiros
90 Dias

04/07/2022
Horas: 12:00h

07/07/2022
Horas: 12:20h

600,00Mt

4
52A003051/05/UniLúrio/ UBS/

CP/2022
Manutenção e reparação de 

bens móveis
Nacionais e 

Estrangeiros
90 Dias

05/07/2022
Horas: 10:00h

10/07/2022
Horas: 10:20h

600,00Mt

5
52A003051/06/UniLúrio/ UBS/

CP/2022
Fornecimento de Uniforme 

para Funcionários
Nacionais e 

Estrangeiros
90 Dias

05/07/2022
Horas: 11:00h

05/07/2022
Horas: 11:20h

600,00Mt

7
52A003051/08/UniLúrio/ UBS/

CP/2022
Mobiliário em geral

Nacionais e 
Estrangeiros

90 Dias
05/07/2022

Horas: 12:00h
05/07/2022

Horas: 12:20h
600,00Mt

8
52A003051/09/UniLúrio/ UBS/

CP/2022
Fornecimento de géneros 

alimentícios
Nacionais e 

Estrangeiros
90 Dias

06/07/2022
Horas: 10:00h

06/07/2022
Horas: 10:20h

600,00Mt

9
52A003051/10/UniLúrio/ UBS/

CP/2022
Fornecimento de material 

de escritório
Nacionais e 

Estrangeiros
90 Dias

06/07/2022
Horas: 11:00h

06/07/2022
Horas: 11:20h

600,00Mt

2. Os interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos dos concursos ou adquirí-los na UGEA da UniLurio Business School, sita em Nampula no Campus Universitário da Faina,
correio electrónico uubs@unilurio.ac.mz, celular 841290776/841290777

3. As propostas deverão ser entregues no endereço referido acima indicado.

4. O concurso poderá ser 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.

5. Os valores dos cadernos de encargo não são reembolsáveis e devem ser depositados na conta nr. 366976609BIM, UniLúrio Business School. 

Nampula, aos 2 de 06 de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)

UniLúrio Business School: Campus da Faina, Bairro de Mutauanha  •   www.unilurio.ac.mz /ubs@unilurio.ac.mz  •  Tel.: 841 290 776  /841290777 243

A “Sra. Ângela Cesaltina Uamusse Nhane”, 

comunica as partes interessadas que 

está em curso o processo de avaliação de 

impacto ambiental para do Projecto de 

Construção de Posto de Abastecimento 

de Combustível Líquido e Muro de 

Vedação, no Bairro Matendene, Distrito 

Munincipal KaMubukwana, Av. Nelson 

Mandela, Cidade de Maputo. O objectivo 

deste processo é proceder uma análise 

das consequências do projecto perante 

o ambiente, saúde pública, determinar

o seu potencial impacto, e propor

medidas de mitigação. Desse modo dar

a conhecer a realização da Consulta

pública no local acima, no dia 10 de

Agosto de corrente ano pelas 9h. Para

mais informações. De referir também

que pode-se obter os documentos

contactando a Enga. Ângela Cesaltina

Uamusse Nhane, pelo seguinte celular:

(+258) 826890718

4988

AVISO

O Instituto Nacional de Minas faz 
saber que nos termos do artigo 27 do 
Regulamento da Lei de Minas em vigor, 
aprovado pelo Decreto nº 31/2015, 
de 31 de Dezembro, correm éditos de 
30 (trinta) dias, a contar da segunda 
publicação no jornal “Notícias”, 
chamando a quem se julgue com direito 
a opor-se que seja atribuída a Licença 
de Prospecção e Pesquisa número 
11010L para Granito e Rochas 
Ornamentais, no distrito de Manica, 
na província de Manica, a favor da 
requerente MOZLAND CO SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA, com as seguintes 
coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

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

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

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

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

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

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
4954
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ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

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

PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DE MANHIÇA

SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS

1. O Governo do Distrito da Manhiça, através do Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas, convida as empresas interessadas para
apresentarem propostas fechadas e lacradas para o Concurso Público N° CR/04k040541/Concurso Público/01/2022:

Lote Objecto do Concurso
Data e hora da 

entrega das 
propostas

Local da abertura das 
propostas

Data e hora da 
abertura das 

propostas

Valor do 
caderno de 

encargo

Lote I

Empreitada de Obra para Construção de um 
bloco constituído por 3 Salas de Aulas e gabinete 
Administrativo no Posto Administrativo 3 de Fevereiro, 
Distrito da Manhiça.

22/06/2022
08:30 Horas

Sala de Sessões do Governo 
do Distrito da Manhiça

22/06/2022
08:45 Horas 1.500,00 Mt

Lote 
II

II fase de Melhoramentos Localizados no troço Sede do 
Posto de Maluana/ Munguine, numa extensão de 7 km, 
Posto Administrativo de Maluana, Distrito da Manhiça.

22/06/2022
09:15 Horas

Sala de Sessões do Governo 
do Distrito da Manhiça

22/06/2022
09:30 Horas 1.500,00 Mt

Lote 
III

Reabilitação da Residência dos funcionários, do Posto 
Administrativo de Xinavane, Distrito da Manhiça.

22/06/2022
10:15 Horas

Sala de Sessões do Governo 
do Distrito da Manhiça

22/06/2022
10:30 Horas 1.500,00 Mt

Lote 
IV

Reabilitação da Residência do Administrador do 
Distrito, Vila Sede, Distrito da Manhiça.

22/06/2022
11:00 Horas

Sala de Sessões do Governo 
do Distrito da Manhiça

22/06/2022
11:15 Horas 1.500,00 Mt

2. A execução do Lote IV está prevista para os exercícios económicos de 2022 e 2023.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar e adquirir os documentos de concurso no SDPI-Manhiça durante as horas 
normais de expediente, sita na Rua 1.021 Vila Sede da Manhiça, Tel:21 810 310-Manhiça a partir do dia 03 de Junho de 2022, pela importância não 
reembolsável de 1.500,00 Mt, a depositar na conta BIM n° 194865435 receita do SDPI, as visitas serão no dia 13, para o Lote II e Lote IV, e dia 14 
para o Lote I e Lote II, do mês em curso, com partida aos locais por visitar a partir das 8:30minutos no SDPI.

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo decreto n° 5 /2016, de 8 de Março.

5. NB: As visitas são de carácter obrigatório.

O Director do Serviço Distrital
_______________________

Elegível

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS 
DIRECÇÃO NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

CONCURSO DE CONTRATAÇÃO DE 2 TECNICOS SUPERIORES

AVISO
São avisados todos os candidatos ao concurso de contratação de 2 (dois) 
técnicos superiores, com grau de Licenciatura em Engenharia Civil ou Áreas 
afins, publicado no Jornal Notícias do dia 18 de Abril de 2022, que as listas dos 
candidatos admitidos e excluídos, bem como as datas para a entrevista já se 
encontram fixadas, devendo ser consultadas na vitrina, do R/Chão do edifício 
da DNAAS, durante as horas normais de expediente, no período de cinco (5) 
dias, a contar a partir data de publicação do presente anúncio.

O PRESIDENTE DO JÚRI

(Ilegível)    

Rua da Imprensa Talhão nº 162, Tel: 21322191/2;  82-3097310; Fax: 21312571; Caixa Postal 
1611; email:geral@dnaas.gov.mz

  REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

DISTRITO DE BOANE
SERVIÇO DISTRITAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE BOANE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o número 3 doo artigo 96 do Regulamento de Contratação de Empreitadas 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: 

Nº Tipo e Nº de Concurso Nome do Concorrente Objecto de Concurso Valor da Adjudicação 
incluindo IVA (MT)

01 CC nº 01/SDAE/04K020341/
UGEA/2022 Seggolas Multiservicos S.U LDA Aquisição de Consumíveis de In-

formática 347.479,47

02 CC nº 02/SDAE/04K020341/
UGEA/2022 BSA Sistemas LDA Aquisição de Equipamento Infor-

mático 337.553,76

03 CC nº 03/SDAE/04K020341/
UGEA/2020 Seggolas Multiservicos S.U LDA Aquisição de Mobília de Escritó-

rio 226.044,00

04 CC nº 04/SDAE/04K020341/
UGEA/2022

Business Computers Sociedade 
Unipessoal Lda

Manutenção e Reparação de 
Equipamento Informático 339.066,00

05 CC nº 06/SDAE/04K020341/
UGEA/2022 Nila’s Bar Lda Fornecimento de Serviços de Ca-

tering 126.000.00

06 CC nº 08/SDAE/04K020341/
UGEA/2022 F.F.Trading Lda Aquisição de Material de Higiene, 

Limpeza e Conforto 169.410,00

07 CC nº 09/SDAE/04K020341/
UGEA/2022 F.F.Trading Lda Aquisição de Géneros Alimenta-

res 322.995,00

08 CC nº 10/SDAE/04K020341/
UGEA/2022 Milenio Conection Lda Aquisição de Material de Escri-

tório 148.234,32

09 CC nº 12/SDAE/04K020341/
UGEA/2022

Xek Mat Prestação de Serviços 
Lda

Aquisição e Montagem de Persia-
nas 184.231,13

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO
A União Nacional de camponeses (UNAC) é um movimento 
de camponeses do sector familiar que luta pela participação 
activa dos camponeses e das camponesas no processo de 
desenvolvimento, assegurando os seus direitos sociais, 
económicos e culturais através do fortalecimento das 
organizações camponesas, participação na definição 
de políticas públicas e estratégias de desenvolvimento 
visando garantir a soberania alimentar.

No âmbito de recuperação social e económica Pós IDAI, e 
para dar resposta ao apelo dos membros/comunidades 
afectados directamente pelos impactos negativos 
registados com a Passagem do Ciclone, a UNAC esta 
a implementar junto as comunidades um programa 
denominado “Proporcionar um melhoramento das 
condições e vida das pessoas afectadas pelo Ciclone” 
nos distritos de Dondo, Nhamatanda e Búzi, província de 
Sofala.

Com vista a aferir o grau de execução do programa 
acima, a UNAC irá levar a cabo uma avaliação externa 
e para o efeito, convida a todas empresas ou pessoas 
singulares elegíveis e interessadas a apresentarem 
as suas propostas (técnicas e financeiras) em carta 
fechada de 06 a 10 de Junho de 2022, nas horas 
normais de expediente, das 07:30 às 15:30 horas.

As propostas deverão ser entregues na recepção do 
escritório-sede da UNAC, sita na Rua da Resistência nº 1803, 
Cidade de Maputo, ou pelo email unac@unac.org.mz, tel. 
+258 21 416016, cel. +258 82 3001875.

Os termos de referência e informações adicionais estão 
disponíveis no seguinte endereço acima indicado.

A direcção
Maputo, 03 de Junho de 2022

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO
A União Nacional de camponeses (UNAC) é um movimento 
de camponeses do sector familiar que luta pela participação 
activa dos camponeses e das camponesas no processo de 
desenvolvimento, assegurando os seus direitos sociais, 
económicos e culturais através do fortalecimento das 
organizações camponesas, participação na definição de políticas 
públicas e estratégias de desenvolvimento visando garantir a 
soberania alimentar.

No ambito do fortalecimento das capacidades das famílias 
camponesas na resiliências aos efeitos de mudanças climáticas, 
numa estrategia assente na produção agro-ecológica 
com enfoque para o processo de resgate, multiplicação, 
armazenamento e distribuição de sementes e material 
vegetativo local/nativo, a UNAC esta a implmentar desde 
2019, um programa denominado “Promoção da soberania 
alimentar para as familias camponeses em Moçambique 
atraves de resgate, multiplicação e distribuição de sementes 
nativas” nas províncias de Maputo (Marracuene), Inhambane 
(Inharrime), Zambézia (Gurué), Niassa ( Cuamba) e Nampula ( 
Malema).

Com vista a aferir o grau de execução do programa acima, a 
UNAC irá levar a cabo uma avaliação externa e para o efeito, 
convida a todas empresas ou pessoas singulares elegíveis e 
interessadas a apresentarem as suas propostas (técnicas e 
financeiras) em carta fechada de 06 a 10 de Junho de 2022, 
nas horas normais de expediente, das 07:30 às 15:30 horas.

As propostas deverão ser entregues na recepção do escritório-
sede da UNAC, sita na Rua da Resistência nº 1803, Cidade 
de Maputo, ou pelo email unac@unac.org.mz, tel. +258 21 
416016, cel. +258 82 3001875.

Os termos de referência e informações adicionais estão 
disponíveis no seguinte endereço acima indicado.

A direcção
Maputo, 03 de Junho de 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º 

andar

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO DE 

CLARA LOURDES DA 
GRAÇA

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de trinta e um de 
Março de dois mil e vinte e dois, 
exarada de folhas trinta a folhas 
trinta e um, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
oitocentos e oitenta e seis, traço 
“D”, do Terceiro Cartório Notarial, 
perante ALDINA GUILHERMINA 
SAMUEL RUTUTO MOMADE, 
licenciada em Direito, Conservadora 
e Notária Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de Clara 
Lourdes da Graça, viúva, natural 
de Inharrime, residente que foi 
no Bairro do Aeroporto, de então 
oitenta anos de idade, sendo filha de 
Sende Majarato e de Incoze.
Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros de 
todos os seus bens e direitos, seus 
filhos: Evangelina Albano Lourdes 
da Graça Guambe, casada com 
Luciano Paulo Laisse Guambe, sob 
regime de bens supletivos, José 
Albano Mangunyane, casado com 
Edna Simão Mangunyane, sob o 
regime de bens supletivos, Inocêncio 
da Graça Albano Lourenço, 
solteiro, natural de Maputo, Noémia 
da Graça Lourenço, divorciada, 
natural de Maputo, Carlos Alberto 
Albano Lourenço, solteiro, 
natural de Maputo e suas netas 
Clara da Anunciação Lourenço, 
solteira, natural de Maputo, 
Flora de Anunciação Lourenço, 
solteira, natural de Maputo, 
em representação do herdeiro 
Benvindo da Anunciação Albano 
Lourenço, já falecido, Salomão 
da Graça Lourenço, casado com 
Arsénia Amélia Mucavele, sob o 
regime de bens adquiridos, Lopes 
Simeão Abel, solteiro e Mércia 
Júlia da Graça Langa, solteira, 
todos residentes nesta cidade, em 
representação da herdeira Ana 
Maria Lurdes Albano Lourenço, já 
falecida.
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 31 de Maio de 2022

O Notário
(Ilegível)

3413
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1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano convida empresas interessadas e elegíveis

a apresentarem propostas fechadas para fornecimento de Bens e  Serviços, de acordo com os

seguintes concursos:

N° do 
Concurso

Objecto do 
Concurso

Validade 
das 

Propostas

Prazo e 
hora de 
Entrega

Data e 
hora de 

Abertura

Preço do 
caderno de 

Encargo

Garantia 
provisória

MINEDH-040
/22/DAQUI/

CL/S

Prestação de 
serviços de 
publicidade

90 dias

Data: 
13/6/2022

Horas: 
10.00 horas

13 /6/2022
Hora: 10.15 

horas
1.000,00MT Isenta

MINEDH-046
/22/DAQUI/

CL/S

Prestação 
de serviços 
de envio de 
encomenda

90 dias

Data: 
13/6/2022

Horas: 
13.00 horas

13 /6/2022
Hora: 13.15 

horas
1.000,00MT Isenta

MINEDH-051
/22/DAQUI/

CL/S

Prestação de 
serviços de 

fornecimento de 
combustível e 
lubrificantes

90 dias

Data: 
14/6/2022

Horas: 
10.00 horas

14 /6/2022
Hora: 10.15 

horas
1.000,00MT Isenta

MINEDH-045
/22/DAQUI/

CP/B

Lote 1 – 
Fornecimentos 

de produtos 
alimentícios

90 dias

Data: 
1/7/2022

Horas: 
10.00 horas

1 /7/2022
Hora: 10.15 

horas
1.000,00MT

15.00,00MT

Lote 1 – 
Fornecimentos 

de produtos 
de higiene e 

limpeza

10.000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do

Concurso ou levantá-los no endereço abaixo, durante as horas normais do expediente, mediante

o depósito de quantia não reembolsável de 1.000,00MT na seguinte conta bancária:

Standard Bank - Conta N.º: 108-202374-100-8 -  NIB: 000301080202374100805

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

Departamento de Aquisições 

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

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

3. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,

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

8 de Março.

6657

380

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

Departamento de Aquisições

ANÚNCIOS DE CONCURSOS

Maputo, aos 31 de Maio de 2022

A Chefe 

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE AGRICULTURA E PESCAS
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1.A Direcção Provincial de Agricultura e Pescas de Maputo convida Pessoas singulares e empresas elegíveis, inscritas
no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços ao Estado,
interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas para os seguintes objectos de concursos:

N° Concurso Descrição
Data e hora 
de entrega 
Propostas.

Data e 
hora de 

abertura de 
Propostas.

Data, hora e Local de 
partida para visita ao 
local das Obras

Garantia 
Provisória 

(MT)

1
35K/Cl/009/2022-
Serviços 

Prestação de serviços de limpeza, de-
sinfecção, fumigação e jardinagem 

20/6/2022
Às 9.00 H

20/6/2022
Às 9.15 H

Visita 
Dia 14/06/202, local 

DPAPM. 09.00 H
N/A

2
35K/CL/005/2022-
Bens

Fornecimento de combustíveis e lu-
brificantes 

20/6/2022
Às 11.00 H

20/6/2022 
Às 11.15 H

- N/A

3
35K/CL/006/2022-
Bens

Aquisição de géneros alimentícios, 
material de higiene e de limpeza

21/6/2022 
Às 9.00 H

21/6/2022 
Às 9.15 H

N/A

4
35K/CL/007/2022-
Bens

Aquisição de diversos materiais de 
escritório e de uso informativo

21/6/2022 
Às 11H00

21/6/2022 
Às 11.15 H

- N/A

5 
35K/CL/010/2022-
Serviços 

Prestação de serviços de manutenção 
e reparação de viaturas multimarcas 

22/6/2022
Às 9.00 H

22/6/2022 
Às 9.15 H

- N/A

7
35K/Cl/008/2022-
Serviços 

Prestação de serviços de gráfica re-
prografia e serigrafia 

22/6/2022 
Às 11.00 H

22/6/2022 
Às 11.15 H

- N/A

8
35K/Cl/011/2022-
Serviços 

Prestação de serviços de catering e 
eventos

23/6/2022
Às 9.00 H

23/6/2022 
Às 9.15 H

- N/A

9
35K/
CPD/002/2022-
Bens 

Aquisição de Pneus, baterias e outros 
acessórios para meios circulantes 

23/6/2022
Às 11.00 H

23/6/2022 
Às 11.15 H

- N/A

10
35K/CC/004/2022-
Obras

Manutenção e reparação dos edifícios 
da DPAPM

- -
Visita 

Dia 15/6/2022, local 
DPAPM. 09.00 H

N/A

2.Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos dos concursos ou levantá-
los, nesta Direcção, pela importância não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais), depositada na conta
nº21390053, Millennium Bim, em nome da DPADR-Maputo, na Direcção Provincial de Agricultura e Pescas de 
Maputo, Repartição de Aquisições, Salas Anexas, Rua de Sofala nº 12.145, Matola “F”, Celular 879099123.

3. As propostas serão abertas em sessão pública, na presença dos Concorrentes que desejarem comparecer no endereço 
seguinte:

Direcção Provincial de Agricultura e Pescas de Maputo
Sala de Reuniões, Matola ‘’F”, Rua de Sofala nº 12.145 Cell: 879099123

Município da Matola - Província de Maputo.

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˚ 5/2016, de 8 de Março.

Matola, aos 3 de Junho de 2022
A Directora Provincial 

Entidade Competente
 (Ilegível)

DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

AVISO DE CORTE 
A Electricidade de Moçambique, E. P., informa aos seus estimados clientes e ao público em geral que, 
no âmbito da Manutenção Preventiva e Correctiva das infra-estruturas eléctricas, haverá interrupção 
no fornecimento de energia eléctrica no próximo dia 05 de Junho (Domingo) do corrente ano, nos 
seguintes locais e horários: 

Maputo, 03 de Junho de 2022 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Domingo, dia 05/06/2022 

Província de Maputo 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar o Parque 
Industrial do Língamo. 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar o Distrito 
de Magude, Postos Administrativos 3 de Fevereiro 
e de Xinavane. 

Província de Gaza 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Bair-
ros Chinunguine A, B e C e parte da Praia de Xai-
Xai. 

Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar os Postos 
Administrativos de Messano, Incaia, as localidades 
de Zombene e Chimondzo, os Bairros Cimento, 2º, 
3º, 4º e 5º na Vila da Macia. 

Província de Inhambane 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar o Distrito 
de Inhassoro. 

Província de Manica 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar o Distrito 
de Machaze e o posto Administrativo de Mossuri-
ze. 

Província de Sofala 

Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar toda a 
Cidade da Beira. 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os 
Distritos de Nhamatanda, Chibabava, Gorongo-
sa e uma parte da Vila de Inchope, as Localida-
des de Metuchira, Nharuchonga, Hamanba, Po-
voados de Jasse, Riconde, Casa Nova, os Postos 
Administrativos de Estaquinha, Bamdua e Mu-
xungue. 

Província de Nampula 

Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar os 
Distritos de Nampula, Mogovolas, Chalaua e 
Angoche. 

Província de Niassa 

Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar os 
Distritos de Chimbonila, Majune, Muembe, La-
go, Mavago, Sanga e o Posto Administrativo de 
Meponda. 

Província de Cabo Delgado 

Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar os 
Distritos de Nangade, Mueda, Mocímboa da 
Praia, Palma, Muidumbe, Meluco, Quissanga, 
Ilha do Ibo, Macomia e Posto Administrativo de 
Chai. 

Para efeitos de precaução todas as instalações 
deverão ser consideradas como estando perma-
nentemente em tensão. 

Pelos transtornos que esta situação poderá criar 
aos consumidores das zonas acima indicadas, 
assim como para o público em geral a EDM en-
dereça sinceras desculpas. 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
______

TRIBUNAL SUPREMO

SECRETÁRIO JUDICIAL ADJUNTO

AVISO
De acordo com o aviso publicado nas edições dos dias 21 e 
22 de Dezembro de 2021, do Jornal “Notícias”, comunica-
se a lista provisória dos candidatos admitidos, admitidos 
condicionalmente e excluídos ao concurso de promoção, aberto 
para o provimento de vagas na carreira de Oficiais de Justiça, 
na categoria de Secretário Judicial Adjunto, estão afixadas 
na vitrina do edifício B do Tribunal Supremo, podendo, ainda 
ser consultadas na página Web www.ts.gov.mz, e nos Tribunais 
Judiciais de Província.

Fixa-se o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da 
segunda e última publicação deste aviso no Jornal “Notícias”, para 
a sanação de irregularidades constatadas nas candidaturas dos 
admitidos condicionalmente e eventuais reclamações a serem 
apresentadas nas Secretarias do Tribunal Supremo, Tribunais 
Superiores de Recurso e Tribunais Judiciais de Província.

Maputo, aos 27 de Maio de 2022

O Presidente do Júri
 (Juiz Desembargador)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
———

TRIBUNAL SUPREMO
SECRETÁRIO JUDICIAL

AVISO
De acordo com o aviso publicado nas edições de 21 e 22de Dezembro 
de 2021, do Jornal “Notícias“, comunica-se que a lista provisória dos 
candidatos admitidos, admitidos condicionalmente e excluídos ao 
concurso de promoção, aberto para o preenchimento de vagas, na 
carreira de oficiais de justiça, categoria de Escrivão de Direito, estão 
afixadas na vitrina do edifício “B“ do Tribunal Supremo, podendo, 
ainda  ser consultadas na página Web www.ts.gov.mz, nos Tribunais 
Superiores de Recurso de Maputo, Beira e Nampula e nos Tribunais 
Judiciais de Província.

Fixa-se o prazo de 15 dias, contados a partir da data da segunda 
e última publicação deste aviso, no Jornal Notícias, para eventuais 
reclamações e a sanação de irregularidades constatadas nos 
canditados admitidos condicionalmente a serem apresentadas na 
Secretaria do Tribunal Supremo, Tribunais Superiores de Recurso de 
Maputo, Beira e Nampula e dos Tribunais Judiciais de Província.

 Maputo, aos 27 de Maio de 2022

O Presidente do Júri

Dr. Júlio Waissone Muezucauala

(Secretário Judicial)

MINISTRY OF EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT
IMPROVING LEARNING AND EMPOWERING GIRLS IN MOZAMBIQUE

(MOZLEARNING PROJECT) - PROJECT ID: P172657

DEVELOPMENT OF PORTUGUESE TEXTBOOKS FOR GRADES 
7, 8 AND 9 OF SECONDARY EDUCATION

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
The Ministry of Education and Human Development (MINEDH) has received financing from 
the World Bank toward the cost of the Improving Learning and Empowering Girls Project 
(MozLearning Project) and intends to apply part of the proceeds for consulting services 
for Development of Portuguese Textbooks for Grades 7, 8 And 9 of Secondary Education.
The consulting services (“the Services”) include managing the entire manuscript development 
and the full range of publishing services for transformation of the new academic program into 
a ready-to-print (RTP) textbooks for Portuguese for Grades 7, 8, and 9.  The RTP Textbooks 
will be delivered over a 15-month period.  The Terms of Reference (TOR) for the primary 
procurement stage may be received in person or request the TORs via email at the addresses 
given below.  

MINEDH now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in 
providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating 
that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. 
Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage.  The shortlisting criteria are:

1. Ten years of experience in textbook publishing for secondary level in Portuguese
2. Has produced at least three similar (3) textbooks in last (10) years
3. Experience with textbook development and publishing in Portuguese-speaking

developing countries.

The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 
of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 (“Procurement 
Regulations”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.
Consultants will be selected in accordance with the procedures set out in the World 
Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers” edition November, 2020;
 Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should 
indicate clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-
consultancy. In the case of a joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly 
and severally liable for the entire contract, if selected.
A Consultant will be selected in accordance with the QCBS method set out in the World 
Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers” edition November, 2020.
Further information can be obtained at the address below during 8:00H to 14:00H on 
working days.   Expressions of interest must be delivered in a written form to the address 
below by June 14th, 2022 at 10:00 hours to: 

Ministry of Education and Human Development
Attention: Mr. Maria Viação Mandlate, Head of Procurement Department
167, 24 de Julho Avenue, 7th floor, Room 703, Maputo Mozambique.
E-mail: marcelaviacao@gmail.com and  aquisicoes.minedh@gmail.com

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
MELHORAR A APRENDIZAGEM E CAPACITAÇÃO DAS RAPARIGAS EM MOÇAMBIQUE

(PROJECTO MOZLEARNING) - ID. DE PROJECTO: P172657

PRODUÇÃO DE LIVROS ESCOLARES DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA 
A 7ª, 8ª E 9ª CLASSES DO ENSINO SECUNDÁRIO

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) recebeu financiamento 
do Banco Mundial para custear o Projecto “Melhorar a aprendizagem e capacitação das 
raparigas” (Projecto MozLearning) e pretende aplicar parte dos fundos nos serviços de 
consultoria para a produção de livros escolares de língua portuguesa para a 7ª, 8ª e 9ª classes 
do Ensino Secundário.

Os serviços de consultoria (“os Serviços”) incluem a gestão de todo o desenvolvimento do 
manuscrito e todo o conjunto de serviços editoriais para a transformação do novo programa 
académico em livros escolares prontos a imprimir (PI) de Português para a 7ª, 8ª, e 9ª 
classes.  Os livros escolares PI serão entregues durante um período de 15 meses.  Os Termos 
de Referência (TDR) para a fase de aquisição primária podem ser recebidos pessoalmente ou 
solicitar os TDR através de correio electrónico nos endereços indicados abaixo.  

O MINEDH convida consultores editoriais elegíveis (“Consultores”) a manifestarem o seu 
interesse em prestar os Serviços. Os Consultores interessados devem fornecer informações 
que demonstrem que possuem as qualificações exigidas e experiência relevante para a 
prestação dos Serviços. Os Peritos Principais não serão avaliados na fase de pré-selecção.  Os 
critérios da lista de pré-selecção são:

1. Dez anos de experiência na publicação de livros para o nível secundário em português.

2. Ter Produzido pelo menos três (3) livros semelhantes nos últimos (10) anos.

3. Experiência na produção e publicação de livros escolares em países em desenvolvimento
de língua oficial portuguesa.

Chama-se a atenção dos Consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14, 3.16, e 
3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuarios do FPI” do Banco Mundial de Julho de 
2020 (“Regulamento de aquisições”), que estabelece a política do Banco Mundial em matéria 
de conflito de interesses.

Os consultores serão seleccionados de acordo com os procedimentos estabelecidos no 
“Regulamento de Aquisições para Mutuários do FPI” do Banco Mundial, edição de Novembro 
de 2020.

 Os consultores podem associar-se com outras empresas para melhorar as suas qualificações, 
mas devem indicar claramente se a associação tem a forma de uma joint venture e/ou de uma 
sub-consultoria. No caso de uma empresa conjunta, todos os parceiros da empresa conjunta 
serão solidariamente responsáveis pela totalidade do contrato, se seleccionados.

Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante os dias úteis das 8.00 às 
14.00 horas. As manifestações de interesse devem ser entregues por escrito no endereço 
abaixo indicado até 14 de Junho de 2022, às 10.00 horas para: 

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Atenção: Sra. Maria Viação Mandlate, Chefe do Departamento de Aquisições
167, Avenida 24 de Julho, 7º andar, Sala 703, Maputo Moçambique.
E-mail: marcelaviacao@gmail.com e  aquisicoes.minedh@gmail.com
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRE-
SENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE 

MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DA 

CIDADE DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine, nº 1472-1º andar

HABILITAÇÃO DE HER-
DEIROS POR ÓBITO DE 

ANÍBAL PEDRO MASSUN-
GUINE E ISABEL JOSÉ

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de vinte e sete de 
Maio de dois mil e vinte e dois, ex-
arada de folhas quarenta e nove a 
cinquenta e um, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
cento e quatro, traço “E”, do Terceiro 
Cartório Notarial, perante FÁTIMA 
VALENTE SITÓI BATA, licenciada 
em Direito, Conservadora e Notária 
Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbi-
to de Aníbal Pedro Massunguine 
e Isabel José, no estado de casada, 
natural de Maputo, residente que foi 
nesta cidade.

Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados como úni-
cos e universais herdeiros de todos 
os seus bens e direitos, seus filhos: 
Stélio Massunguine Júnior, solteiro, 
maior, natural da Maxixe, Edmundo 
Massunguine Pedro, casado com 
Cristina Jorge Simbine, sob o regime 
de bens adquiridos, Belquice Isabel 
Massunguine Simango, casada com 
Alberto Magona Simango, Eva da 
Graça Isabel Massunguine, casada 
com Rui Eugénio da Silva Matenga, 
José Júlio Júnior Guambe, casado 
com Lalita António Balate, Aníbal 
Pedro Titos Massunguine, solteiro, 
maior, natural de Maputo, Adelina 
Aida Massunguine, solteira, maior, 
natural de Maputo e Calídia Esper-
ança Fernando, solteira, maior, nat-
ural de Inhambane, todos residentes 
nesta cidade, respectivamente.

Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram aos declara-
dos herdeiros ou com eles possam 
concorrer à sua sucessão.

Está Conforme

Maputo, aos 31 de Maio de 2022
A Notária Superior

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 
NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E 

TRABALHO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 

345, R/C

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 
DE BENTO FERNANDO 

CHAÚQUE

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura pública de um de 
Junho de dois mil e vinte e dois, 
lavrada de folhas cinquenta e dois 
verso a folhas cinquenta e três verso, 
do livro de notas para escrituras 
diversas número duzentos e noventa 
e três “C”, deste Quarto Cartório 
Notarial de Maputo, perante mim, IVO 
ALFREDO MAZIVE, Conservador 
e Notário Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi lavrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de BENTO FERNANDO 
CHAÚQUE, de cinquenta e nove 
anos de idade, natural de Inhambane, 
de nacionalidade moçambicana, 
casado, sem convenção antenupcial, 
com Emília Anabela Luís Macitela 
Chaúque, com última residência no 
Bairro de Ndlavela-Matola, sem ter 
deixado testamento com disposição de 
sua última vontade.
Mais certifico pela operada escritura 
pública que foram declarados como 
únicos e universais herdeiros da 
quota disponível de todos seus bens, 
sua esposa Emília Anabela Luís 
Macitela Chaúque, viúva, natural 
de Macurungo-Beira, também como 
meeira e seus filhos: Feldy Bento 
Fernando Chaúque, Kelven Bento 
Chaúque, solteiros, maiores, Nacitissa 
Natacha Bento e Shelton Xavier 
Beto Chaúque, menores, todos de 
nacionalidade moçambicana, naturais 
de Maputo, residentes na Matola.
Que não deixou outras pessoas que 
por lei com eles possam concorrer à 
sucessão da herança e que dela fazem 
parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 2 de Junho de dois mil e 
vinte e dois

A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

MELHORAR A APRENDIZAGEM E CAPACITAÇÃO DAS RAPARIGAS EM MOÇAMBIQUE
(PROJECTO MOZLEARNING) - ID. DE PROJECTO: P172657

PRODUÇÃO DE LIVROS ESCOLARES DAS DISCIPLINAS DE BIOLOGIA, INGLÊS, QUÍMICA, 
FRANCÊS, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, FÍSICA, EDUCAÇÃO VISUAL, TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A 7ª, 8ª E 9ª CLASSES DO ENSINO SECUNDÁRIO

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) recebeu financiamento do Banco 
Mundial para custear o Projecto “Melhorar a Aprendizagem e Capacitação das Raparigas” (Projecto 
MozLearning) e pretende aplicar parte dos  fundos  nos serviços de consultoria para a produção de livros 
escolares das seguintes disciplinas: Biologia, Inglês, Química, Francês, História, Geografia, Física, 
Educação Visual, Tecnologias de Informação e Comunicação para a 7ª, 8ª e 9ª classes do Ensino 
Secundário.

Os serviços de consultoria (“os Serviços”) incluem a gestão de todo o desenvolvimento do manuscrito 
e todo o conjunto de serviços editoriais para a transformação do novo programa académico em livros 
escolares prontos a imprimir (PI) das disciplinas de Biologia, Inglês, Química, Francês, História, 
Geografia, Física, Educação Visual, Tecnologias de Informação e Comunicação para a 7ª, 8ª, e 9ª 
classes.  Os livros escolares PI serão entregues durante um período de 15 meses.  Os Termos de Referência 
(TDR) para a fase de aquisição primária podem ser recebidos pessoalmente ou solicitar os TDR através 
de correio electrónico nos endereços indicados abaixo. 

As Manifestações de Interesse deverão ser apresentadas por disciplina. 

O MINEDH convida consultores editoriais elegíveis (“Consultores”) a manifestarem o  seu interesse 
em prestar os serviços, por disciplina. Os Consultores interessados devem fornecer informações 
que demonstrem que possuem as qualificações exigidas e experiência relevante para a prestação dos 
Serviços. Os Peritos Principais não serão avaliados na fase de pré-selecção.  Os critérios da lista de pré-
selecção são:

1. Dez anos de experiência na publicação de livros para o nível secundário nas disciplinas de Biologia,
Inglês, Química, Francês, História, Geografia, Física, Educação Visual, Tecnologias de Informação
e Comunicação.

2. Ter Produzido pelo menos três (3) livros semelhantes nos últimos (10) anos.

3. Experiência na produção e publicação de livros escolares em países em desenvolvimento de língua
oficial portuguesa.

Chama-se a atenção dos Consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14, 3.16, e 3.17 do 
“Regulamento de Aquisições para Mutuarios do FPI” do Banco Mundial de Julho de 2020 (“Regulamento 
de aquisições”), que estabelece a política do Banco Mundial em matéria de conflito de interesses.

Os consultores serão seleccionados de acordo com os procedimentos estabelecidos no “Regulamento de 
Aquisições para Mutuários do FPI” do Banco Mundial, edição de Novembro de 2020.

 Os consultores podem associar-se com outras empresas para melhorar as suas qualificações, mas devem 
indicar claramente se a associação tem a forma de uma joint venture e/ou de uma sub-consultoria. No caso 
de uma empresa conjunta, todos os parceiros da empresa conjunta serão solidariamente responsáveis 
pela totalidade do contrato, se seleccionados.

Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante os dias úteis das 8.00 às 14.00 horas.   
As manifestações de interesse devem ser entregues por escrito no endereço abaixo indicado até 14 de 
Junho de 2022, às 10.00 horas para: 

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Atenção: Sra. Maria Viação Mandlate, Chefe do Departamento de Aquisições
167, Avenida 24 de Julho, 7º andar, Sala 703, Maputo Moçambique.
E-mail: marcelaviacao@gmail.com e  aquisicoes.minedh@gmail.com 4921 4921

MINISTRY OF EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT
IMPROVING LEARNING AND EMPOWERING GIRLS IN MOZAMBIQUE

(MOZLEARNING PROJECT) - PROJECT ID: P172657

DEVELOPMENT OF BIOLOGY, ENGLISH, CHEMICAL, GEOGRAPHY, FRENCH, HISTORY, 
PHYSICS, VISUAL EDUCATION AND INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES 

TEXTBOOKS FOR GRADES 7, 8 AND 9 OF SECONDARY EDUCATION

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
The Ministry of Education and Human Development (MINEDH) has received financing from the World 
Bank toward the cost of the Improving Learning and Empowering Girls Project (MozLearning Project) 
and intends to apply part of the proceeds for consulting services for Development of Textbooks for the 
following subjects Biology, English, Chemical, Geography, French, History, Physics, Visual Education 
and Information and Communications Technologies for Grades 7, 8 And 9 of Secondary Education.

The consulting services (“the Services”) include managing the entire manuscript development and the full 
range of publishing services for transformation of the new academic program into a ready-to-print (RTP) 
textbooks for Biology, English, Chemical, Geography, French, History, Physics, Visual Education and 
Information and Communications Technologies for Grades 7, 8, and 9.  The RTP Textbooks will be 
delivered over a 15-month period.  The Terms of Reference (TOR) for the primary procurement stage may 
be received in person or request the TORs via email at the addresses given below.  

MINEDH now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the 
Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required 
qualifications and relevant experience to perform the Services. Key Experts will not be evaluated at the 
shortlisting stage.  The shortlisting criteria are:

The expression of interest has to be made per each subject.

1. Ten years of experience in textbook publishing for secondary level in Biology, English, Chemical,
Geography, French, History, Physics, Visual Education and Information and Communications 
Technologies.

2. Has produced at least three similar (3) textbooks in last (10) years

3. Experience with textbook development and publishing in Portuguese-speaking developing
countries.

The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the 
World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” November 2020 (“Procurement Regulations”), 
setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should indicate clearly 
whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. In the case of a joint 
venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and severally liable for the entire contract, if 
selected.

A Consultant will be selected in accordance with the QCBS method set out in the World Bank’s Procurement 
Regulations for IPF Borrowers” edition November, 2020.

Further information can be obtained at the address below during 8:00H to 14:00H on working days.   
Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below by June 14th, 2022 at 
10:00 hours to: 

Ministry of Education and Human Development

Attention: Mr. Maria Viação Mandlate, Head of Procurement Department

167, 24 de Julho Avenue, 7th floor, Room 703, Maputo Mozambique.
e-mail: marcelaviacao@gmail.com and  aquisicoes.minedh@gmail.com

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
__________

TRIBUNAL SUPREMO

Aviso
De acordo com o aviso publicado nas edições de 20 e 21 de Abril de 

2022, do Jornal ”Notícias”, publica-se a lista definitiva dos candidatos  
admitidos e excluídos na primeira fase – fase de avaliação documental  

do concurso de novos ingressos à categoria de Técnico Superior 

de Tecnologias de Informação e Comunicação N-1, devendo ser 

consultada nas Vitrinas do Tribunal Supremo, Tribunal Judicial da 

Província da Zambézia , Tribunal Judicial da Província de Nampula  e 

na plataforma WEB www.ts.gov.mz, onde também estão disponíveis 

instruções para os passos subsequentes.

As entrevistas profissionais aos candidatos admitidos na primeira fase, 
constituem a segunda fase do concurso e realizar-se-ão nas instalações 

do Tribunal Supremo, Tribunal Judicial da Província da Zambézia e 

Tribunal Judicial da Província de Nampula, de acordo com o calendário 

afixado nos Tribunais acima indicados.

Maputo, a 1 de Junho de 2022

O Presidente do Júri 

____________________________

(Jorge Raul de Oliveira Quinarivo)
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Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de 30 (trinta) dias, citando o executado JÚLIO LOPES 
MARINDA, portador do Bilhete de Identidade nº 0701021194191I, emitido 
aos 30 de Abril de 2012, pela Direcção de Identificação Civil da Beira, com 
último endereço conhecido no Bairro de Macurungo, UC B, quarteirão nº 
06, cidade da Beira, ora ausente em parte incerta, para no prazo de 10 
(dez) dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar 
da data da segunda e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, 
pagar ao exequente BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA 
(BIM), a quantia de 1 159 031,36MT (um milhão, cento e cinquenta e 
nove mil, trinta e um meticais e trinta e seis centavos), em dívida nos 
Autos de Execução Ordinária para o Pagamento de Quantia Certa nº 
109/20-P, que pelo juízo deste Cartório lhe move o referido exequente ou 
no mesmo prazo nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento e 
o mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos termos do artigo
811º, nº 1 do CPC, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito
ao exequente, nos termos do artº. 836/1 do CPC, conforme tudo melhor
consta do duplicado da petição inicial, que se encontra arquivado no
Cartório desta Secção à sua disposição, onde poderá levantar dentro das
horas normais de expediente.

Maputo, aos 19 de Maio de 2022

O Escrivão de Direito
Rafael Enoque

Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Marquinha Pinto Basto
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA 

PROVÍNCIA DE INHAMBANE

1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
A Primeira Secção Cível do Tribunal 
Judicial da Província de Inhambane, 
na sequência dos Autos de Acção de 
Efectivação de Responsabilidade 
Civil, número trinta e oito, barra dois 
mil e vinte e um, que a autora BEIRA 
EQUIPAMENTOS, LDA, com sede 
na Rua Correia de Brito, nº 1697, 
R/C, cidade da Beira, representada 
pelo senhor Erasmo Avice, move 
contra os réus TRANSPORTES 
NAGI INVESTIMENTOS, LDA, 
EMOSE-EMPRESA MOÇAMBICANA 
DE SEGUROS, SA e FELIZ MANUEL 
JOÃO.
Faz saber que, correm éditos de 
trinta dias, citando o co-réu Feliz 
Manuel João, com último domicílio 
conhecido no Bairro de Infulene 
D, quarteirão nº 6, casa nº 46, 
cidade de Maputo, telemóvel nº 84-
4470170, actualmente em parte 
incerta, para, no prazo de dez dias, 
que começa a correr findo o dos 
éditos, contados da segunda e última 
publicação deste anúncio, contestar 
a acção acima indicada, conforme os 
fundamentos constantes da petição 
inicial, cujo duplicado se encontra à 
disposição no Cartório desta Secção, 
onde poderá solicitá-lo em qualquer 
dia útil, dentro das horas normais 
de expediente, com a advertência de 
que a falta de contestação importa 
a condenação no pedido formulado 
pela autora, nos termos do disposto 
no artigo 783 do Código do Processo 
Civil, conjugados com o nº 1, do 
artigo 156 do Código de Estrada.

Inhambane, aos 17 de Maio de 2022

O Juiz de Direito
Dr. Olímpio Mário Mujovo

O Ajudante de Escrivão
Fernando Artiel Taiela
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E 
NOTARIADO DA MAXIXE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE RUFINA 

ZAQUEU NHAUMBE GUAMBE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de 
treze de Maio de dois mil e vinte 
e dois, exarada de folhas setenta 
e um a setenta e dois verso, do 
livro de notas para escrituras 
diversas número nove, traço 
“A”, desta Conservatória dos 
Registos e Notariado da Maxixe, 
perante ANGÉLICA JOÃO 
MAUNZE, Conservadora e 
Notária Superior, em exercício 
na mesma Conservatória com 
funções notariais, se procedeu 
à Habilitação de Herdeiros 
por óbito de RUFINA ZAQUEU 
NHAUMBE GUAMBE, ocorrido 
no dia nove de Abril de dois mil 
e dezanove, no estado de viúva 
de Refo Massasse Guambe, 
residente que foi em Maxixe, 
sem deixar testamento ou 
qualquer outra disposição da 
sua última vontade.
Mais certifico que foram 
declarados como seus únicos 
herdeiros, seus filhos:
a) Henrique Ermínio
Brigalho Guambe, solteiro,
natural de Chicuque-Maxixe,
residente em Maxixe e
b) Otília Joaquina Refo
Guambe, casada, natural de
Chicuque-Maxixe, residente em
Maxixe.

Está Conforme

Conservatória dos Registos e 
Notariado da Maxixe, aos treze 

de Maio de dois mil e vinte e 
dois

A Conservadora e Notária 
Técnica

(Ilegível)
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CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE NOVA 
GRÁFICA DE NAMPULA, LDA

Ao abrigo do Artigo 6º dos Estatutos da sociedade Nova Gráfica de Nampula, 
Lda., convoca-se uma ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da sociedade 
para o dia 20 de Junho de 2022, às 10.00 horas, na sua sede social em Nampula, 
com a seguinte ordem de trabalhos:

§ – Discussão e definição do futuro da sociedade.

Caso à hora marcada não esteja reunido o quórum previsto, a Assembleia Geral 
funcionará 30 minutos depois, com o número de sócios presentes.

Nampula, aos 2 de Junho de 2022
A GERÊNCIA
Ana Valadas

4945

 CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos da legislação aplicável e em conformidade com o disposto no artigo décimo dos 
Estatutos da Maguêzi, SA, convoco os Senhores Accionistas a reunirem-se em Assembleia 
Geral Ordinária da Sociedade, no dia 2 de Julho de 2022, pelas 9.00 horas na Sede da 
empresa, sita no Bairro da Liberdade, Rua 13.338, com a seguinte ordem de trabalho:
1. Abertura da Reunião;

2. Apresentação, análise e aprovação do relatório de actividades e contas de 2021;

• Apreciação do parecer do Conselho Fiscal.

3. Discussão e aprovação do Plano de Actividades e Orçamento para 2022;

4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

5. Discussão e deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados;

6. Diversos.

O Presidente da Mesa da Assembleia

(Ilegível) 
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Superfície  103.478 km²
População  3 849 455 (2007); 22 Distritos

A VOZ DO CIDADÃO

OS munícipes da vila da Ma-
ganja da Costa, na província 
da Zambézia, pedem às au-
toridades que intervenham 
para a melhoria da qualidade 
de energia assim como no 
combate à erosão que assola 
alguns bairros, que ameaça 
fazer ruir infra-estruturas. A 
falta de emprego e de farmá-
cias e a baixa qualidade do as-
falto afligem aos munícipes.

Jacinto José, residente 
no Conselho Municipal da 
Maganja da Costa, diz que a 
qualidade de energia deixa 
muito a desejar, por isso pede 
ao Governo e à empresa que 
presta o serviço para traba-
lhar no sentido de reduzir os 
cortes constantes. 

Igualmente, solicita à au-
tarquia que investa no com-

bate à erosão que coloca em 
risco as infra-estruturas co-
munitárias e a vida de milha-
res de pessoas não só na zona 
urbana como também na área 
suburbana.

A fonte aponta, no entan-
to, os progressos registados 
no acesso à água canalizada e 
o início da asfaltagem de al-
gumas ruas. Contudo, diz que
o asfalto deve ser colocado
em todas as estradas da vila.

Por seu turno, Maria He-
lena Voabil diz que a vila da 
Maganja da Costa registou 
progressos assinaláveis no 
domínio de água e novas in-
fra-estruturas públicas, como 
escolas e unidades sanitárias. 
Porém, a qualidade da cor-
rente eléctrica continua um 
desafio, agravada pelos cor-

tes constantes que já estão a 
danificar electrodomésticos. 
Voabil diz que as estradas as-
faltadas devem ser extensivas 
aos bairros suburbanos para 
garantir a segurança rodo-
viária e assistência em caso 
de transporte de doentes ao 
hospital distrital.

Enquanto isso, Helton 
Mito considera que existem 
muitos aspectos positivos 
decorrentes da autarcização. 
Segundo ele, a água, energia 
e o ensino chegaram a mui-
tas famílias, o que mudou a 
mobilidade social. Contudo, 
apontou a necessidade de 
melhorar a qualidade do as-
falto e da corrente eléctrica.

Entende que a erosão 
deve ser combatida, princi-
palmente, no acesso a Kon-

dossano, um local turístico e 
histórico. Para além disso, a 
fonte indica que deve haver 
arborização e espaços verdes 
para que, de facto, o municí-
pio seja uma vila urbana. Os 
mercados devem, igualmen-
te, estar organizados com 
água e saneamento do meio 
eficientes.

Para Olga Viola, apesar 
do crescimento da vila, há 
necessidade de promover 
um desenvolvimento inte-
grado, com vários serviços 
essenciais. Indicou os espa-
ços verdes, construção de 
infra-estruturas modernas, 
asfaltagem de todas as ruas 
da vila, espaços de recreação, 
segurança de pessoas e bens 
como sendo desafios que as 
autoridades têm pela frente.

Pede-se corrente eléctrica 
de qualidade e combate à erosão

Maria Helena Voabil Helton Mito Olga ViolaJacinto José

M
AIS de 157 mil pes-
soas serão regis-
tadas este ano na 
província da Zam-
bézia, o que lhes 

permitirá ter acesso a um 
conjunto de serviços e direi-
tos. Deste número, 71.717 são 
crianças de zero aos cinco 
anos.

Estes dados foram parti-
lhados recentemente, na vila 
da Maganja da Costa, pela 

directora do Serviço Provin-
cial do Trabalho e Justiça da 
Zambézia, Josefa Ferreira, no 
arranque da capacitação de 
notificadores de eventos vi-
tais que decorre nesta região 
do país.

Josefa Ferreira fez saber 
que o registo dos eventos 
vitais, particularmente o de 
nascimento, é uma questão 
de soberania, sendo por isso 
que o Governo está focado na 

redução de cidadãos sem do-
cumentos. 

É neste contexto que a 
formação de notificadores 
de eventos vitais já teve lu-
gar em Quelimane, Guruè 
e agora decorre na Maganja 
da Costa, distritos que têm 
mais de metade da sua po-
pulação, estimada em acima 
de 409 mil, sem registo de 
nascimento, entre crianças e 
adultos. 

Devido a esta situação, a 
fonte disse que este serviço 
foi alargado nos últimos dois 
anos a 45 unidades sanitárias 
que estão preparadas para o 
efeito.

Os notificadores de even-
tos vitais passam a traba-
lhar nas localidades, com o 
intuito de registar crianças 
e adultos que ainda não se 
registaram. Sendo assim, a 
fonte apela ao maior envol-

vimento dos governos locais, 
notificadores e autoridades 
comunitárias para o sucesso 
deste processo.

Ainda no distrito da Ma-
ganja da Costa, a organização 
Visão Mundial procedeu ao 
lançamento de um programa 
de registo de 9500 crianças e 
adultos, a ser implementado 
até 2025. Deste número, duas 
mil serão registadas em 2023.

Entretanto, o gestor dis-
trital da Visão Mundial na 
Maganja da Costa, Anivaldo 
José, disse, na ocasião, que 
a sua agremiação está a tra-
balhar no sentido de tornar o 
sistema de registo civil mais 
abrangente, melhorando a 
cobertura territorial. 

Para ele, o registo de nas-
cimento confere ao indivíduo 
direitos consagrados na lei, 
nomeadamente, o de registar 

e usar o nome, um exercício 
fundamental de cidadania e 
de boa governação.

Aquele responsável diz 
que é desafio da sua agremia-
ção contribuir para a eleva-
ção da actual taxa de registo 
civil estimada em 50 por cen-
to para 95 por cento até 2025, 
a nível do distrito da Maganja 
da Costa. Explicou que sem o 
registo, a criança, por exem-
plo, tem limitações no acesso 

aos serviços básicos, incluin-
do o ingresso na escola, pois 
o registo permite produzir
estatísticas e contribuir para
a boa governação.

A Visão Mundial com-
promete-se a trabalhar para 
que maior número de crian-
ças tenha registo assim como 
apoiar o Governo na concre-
tização das políticas públicas 
e desenvolvimento comuni-
tário.

Governo quer reduzir 
número de indocumentados

A ADMINISTRAÇÃO munici-
pal da Vila da Maganja da Cos-
ta, na província da Zambézia, 
está a investir mais de vinte 
e oito milhões de meticais na 
construção e reabilitação de 
estradas revestidas e terraple-
nadas. 

O presidente do Conse-
lho Municipial da Maganja da 
Costa, Virgílio Dinheiro, disse, 
quando abordado pela nos-
sa Reportagem por ocasião da 
elevação desta região à cate-
goria de vila, assinalado a 1 de 
Junho, constituir desafio dos 
próximos dez anos, ter uma 
rede viária urbana asfaltada 

para garantir a segurança ro-
doviária, melhorar o trânsito e 
a qualidade de vida dos muní-
cipes.

Virgílio Dinheiro afirmou 
que de uma rede viária de 150 
quilómetros, três quilómetros 
correspondentes a cinco es-
tradas já estão a ser adaptadas e 
os restantes que dão acesso aos 
bairros serão terraplenados.

Apontou que o maior de-
safio deste investimento é 
construir estradas resilientes 
às mudanças climáticas, em-
pregando novas tecnologias 
ajustadas ao contexto. Expli-
cou que as intervenções feitas 

nos últimos sete anos tiveram 
pouco tempo de utilidade pelo 
facto de, precocemente, terem 
sido destruídas pelas chuvas e 
outros eventos extremos.

Fez saber que os ciclones 
Ana e Gombe, que assolaram o 
distrito e a província da Zam-
bézia, causaram muitos es-
tragos nas estradas a nível do 
município.

De salientar que o municí-
pio da Maganja da Costa, a ní-
vel da província da Zambézia, 
era o único que não tinha es-
tradas asfaltadas. O autarca diz 
que este cenário vai mudar nos 
próximos anos para poder ga-

rantir a segurança rodoviária.
Neste momento, os traba-

lhos de construção e reabilita-
ção de estradas decorre a bom 
ritmo e prevê-se que sejam 
concluídas em Setembro pró-
ximo.

Entretanto, o abasteci-
mento de água bem como o 
alargamento da rede de for-
necimento de energia tam-
bém preocupam o município, 
segundo deu a conhecer o 
dirigente, pelo facto de, nos 
últimos tempos, haver mui-
ta procura destes serviços por 
parte dos mais de 23 mil mu-
nícipes. 

CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRADAS

Maganja da Costa investe 28 milhões de meticais

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DECUAMBA
UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DE 

AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Assunto: Concurso Limitado N.º 900120000/UGEA/SDMs -PDUL/01/2022 - FORNECIMENTO DE 

200 CANDEEIROS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RESPECTIVOS BRAÇOS DE FIXAÇÃO

Nos termos da alínea d) do n°3 do artigo 33 conjugado com o n°2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação 
de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo 
decreto Nº 05/2016, de 8 de Março, comunicamos que o objecto do concurso acima foi adjudicado à BILA 
INVESTMENTS, LDA pelo valor de 2.375.000,00 Mt.

Cuamba, 25 de Maio de 2022
Autoridade Competente

Ilegivel
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INÁCIO PEREIRA
inaciovspereira@gmail.com

ATRAVÉS desta página o estima-
do leitor pode partilhar as suas re-
flexões sobre temas da actualidade 
política, económica e social. Os 
originais das cartas de opinião não 
devem ter mais de 150 palavras, po-
dendo ir até 500 quando sejam de 
análise. A Redacção reserva-se o di-
reito de as condensar. Encoraja-se, 
sobretudo, aos jovens a partilharem 

as suas reflexões sobre o dia-a-dia 
das suas comunidades, do país e do 
mundo, bastando enviar as cartas 
para o endereço cartas@snoticias.
co.mz, indicando o nome completo, 
número do documento de identifica-
ção e contacto telefónico. O “No-
tícias” reserva-se o direito de não 
publicar opiniões ou análises que 
choquem com a sua linha editorial.

CARTAS

PINDA PINDA

FOI-SE o mês de Maio que carrega consigo 
as lamentações do trabalhador cuja voz se 
eleva para reivindicar os seus direitos. Este 
trabalhador que, apesar das várias vicissitu-
des da vida e dos contratempos que encontra 
no exercício da sua actividade, não deixa de 
cumprir com zelo e dedicação as tarefas que 
lhe são incumbidas.

É neste contexto que, os trabalhadores, 
comprometidos com o trabalho, pedem ao 
patronato para que lhes deixe trabalhar sem 
interferência, e que acolha as suas preocupa-
ções.

Neste momento, reina um clima de medo, 
intimidação, insegurança laboral, sobrecarga 
de trabalho agravada pela divulgação diária 
de documentos normativos que desgastam os 
trabalhadores do Banco Comercial de Mo-
çambique.

E para agravar a situação, introduziu-se 
um novo sistema de avaliação em que os 
trabalhadores e o comité sindical foram sur-
preendidos com a definição de limiares de 
avaliação de desempenho.

A avaliação do desempenho compreende 
a fixação de percentagem, sendo máximo de 
5 porcento para a avaliação “A”; máximo de 
30 porcento para a avaliação “B”, relegando 
o resto dos trabalhadores para classificações
medianas e medíocres, o que é um paradoxo
autêntico. Pois, estes factos ocorrem numa
altura em que esta instituição financeira re-

gista os melhores lucros de sempre.
Os trabalhadores estão desmotivados, 

por considerarem que estão a ser tratados 
como se de máquinas se tratassem, porque 
conseguem lucros fabulosos mas não repar-
tem com os colaboradores, de acordo com os 
critérios exigidos.

Por exemplo, em relação ao mês de 
Maio, solicita-se o pagamento de participa-
ção nos lucros e as promoções por mérito, 
proporcionais ao resultado do banco. E para 
os anos subsequentes, que seja fixado o mês 
de Abril como período máximo para a mate-
rialização destes processos à semelhança de 
outros bancos.

Nós, trabalhadores do banco, exigimos 
a revogação da Ordem de Serviço referente 
ao exercício de funções ou actividades ex-
teriores ao BCI que fere a Constituição da 
República e a Lei do Trabalho. Exigimos a 
adopção da proposta de revisão do regula-
mento de crédito aos colaboradores remetida 
a entidade patronal, no terceiro trimestre de 
2021. Nada disto é atendido.

Os subsídios de alimentação e transporte 
há muito que não são revistos. Se a memória 
não me trai, passam sete anos sem nenhum 
reajuste. E isso não é justo. Há necessidade 
urgente de melhorar a relação entre colabora-
dores e patronato. 

O que é feito das inúmeras denúncias 
relacionadas com o ambiente de trabalho no 
banco, todas elas do conhecimento do Minis-
tério do Trabalho? Eis a questão.

SILVA J. MAGAIA

APROXIMAVA-SE a estação seca no trópico maputense. 
Nesta época, o calor abandona mais cedo a cidade e a luz diur-
na foge arrastada pelo sol que se precipita fugaz nos montes 
Libombos, do outro lado da baía e do estuário. A escuridão 
abate-se mais cedo sobre a cidade. Decidi que o iria entrevis-
tar numa sexta-feira treze. Tinha duas opções à frente: 13 de 
Abril ou 13 de Julho. Qual das duas seria melhor? Para tomar 
a decisão socorri-me de algumas contas. Somei os números 
que compõem cada uma das datas, isto é 13+04 e 13+07, e 
tirei os noves fora. A primeira deu 8, a segunda deu 2. “Qual 
delas me convêm?”, continuei, indeciso. Você deve estar a 
perguntar-se que contas são estas.

Na minha infância os números tinham uma relação com 
o nosso destino imediato. Aparentemente ainda têm. Esta ge-
ração é que lhes presta pouca atenção. A lista de números que
ditam o destino das pessoas vai de zero a nove, ou de um a
nove, pois tirando os noves fora ao número 9 obtém-se zero.
O zero traz azar. 1 é Amor, 2 é paixão, 3 é Ciúme, 4 é Perse-
guição, 5 é Declaração, 6 é encontro Feminino, 7 é encontro
Masculino, 8 é Gosto e 9 Desgosto, tal como o zero.

Para conhecer a sua sina diária, tire os noves fora ao pri-
meiro número que mexa fortemente consigo logo pela ma-
nhã. Imagine, por exemplo, que você está atenta ao noticiário 
matinal da TV e no rodapé passa um número que de repente 
lhe chama a atenção. Digamos que vê uma notícia onde se lê 
que 915 prisioneiros se amotinaram numa cadeia algures em 
qualquer parte do mundo, e do nada o número 915 lhe faz 
mossa. Eleja-o como o seu número da sorte para esse dia e 
tire-lhe os noves fora. Como é que isto se faz? Simples. Basta 
subtrair do número eleito o número 9 multiplicado por tantas 
vezes quantas cabe no número.

“Tanta complicação”, deve estar a pensar. Nem tanto as-
sim. Há um atalho que simplifica as contas: é só somar um 
por um os dígitos do número eleito (neste caso 9 + 1 + 5 = 15) 
e tirar os noves fora ao resultado (15 – 9 = 6). À medida que 
se pratica este exercício passa-se a fazê-lo mecanicamente. 
Por exemplo, no caso vertente (915) com alguma prática você 
teria eliminado imediatamente o primeiro dígito por ser 9, fi-
cando com 1 + 5 = 6.

Pensei que fosse escolher imediatamente o 13 de Abril, 
já que com os noves fora dava 8, isto é “Gosto”. Ou Sorte se 
preferir. Parecia a data ideal para a entrevista. Hesitei. Ainda 
não estava suficientemente convencido. Escolhi tentativa-

mente aquelas datas porque o meu número da sorte é o treze, 
sobretudo quando calha numa sexta-feira.

Fiz outra tentativa. Decidi ignorar os noves fora. Somei 
outra vez os dígitos, desta vez um por um e em ambos os 
casos acrescentando o ano 2012. 1 + 3 + 0 + 4 + 2 + 0 + 1 + 2 
= 13 ;1 + 3 + 0 + 7 + 2 + 0 + 1 + 2 = 16

Agora não restavam dúvidas. A data ideal seria 13 de 
Abril. Uma soma que dá 13 num dia 13…

Facto notável é que na mesma data, por via duma sms 
induzi uma sobrinha a fazer a mesma operação, mas aparen-
temente não fui suficientemente claro. Passados alguns ins-
tantes mandou-me uma mensagem que dizia “já somei. Dá 
2029”. Respondi-lhe, desculpando-me por não ter sido explí-
cito. Ela somara 13 + 4 + 2012. E tinha razão.

No final daquela tarde de sexta-feira deixei o carro no 
cimo da colina e desci a encosta a pé como se estivesse a fa-
zer exercício. Um pouco preocupado com a escuridão. Não 
costumo caminhar por ali e os ninjas daquela zona não me 
conhecem. Não são como os da minha rua que se limitam a 
cumprimentar-me sempre que por eles passo, não importa 
a que horas. Nem sequer cigarros me pedem. Parecem fe-
lizes só por me poderem cumprimentar como se fôssemos 
“bradas”. Acelerei o passo. Não queria correr o risco de en-
contrá-lo já a pensar no jantar ou na dormida. Não queria 
interferir demais na sua vida. Se o encontrasse entretido com 
a guitarra, melhor.

Estranhamente encontrei-o sentado na posição habitual, 
de costas para a rua. A ténue fogueira continuava acesa, mas 
não estava a cozinhar. No lugar da guitarra uma das mãos 
entretinha-se com um cigarro, a direita segurando pelo gar-
galo o que na penumbra me pareceu uma cerveja, das pe-
quenas. “Boa ocasião”, pensei. “Deve estar a relaxar, bom 
prenúncio para uma conversa. Devia ter trazido algo para o 
aliciar. Umas cervejinhas calhavam bem.”

– Boa tarde, cumprimentei-o. Ergueu-se bruscamente
deixando cair a garrafa e o cigarro. Seguiu o mesmo ritual. 
Não se virou, manteve os braços firmemente encostados ao 
corpo numa pose militar e em silêncio.

– Por favor sente-se, tentei persuadi-lo. – Sente-se, por
favor. Sou eu, avisei-o noutro dia que o viria visitar. Conti-
nuou silencioso e imóvel.

Decidi ir por outra via. Ouvi dizer que a melhor forma 
de quebrar o gelo quando persistem diferenças é justamente 
eliminá-las. Procurando no seu espólio, puxei uma caixa va-
zia de coca-cola e sentei-me sobre ela. Descalcei os sapatos 

e pousei os pés nus no chão, já frio àquela hora. Dobrei o 
cano das calças e mantive-me calado. Passámos alguns mi-
nutos naquela disputa silenciosa e a minha ansiedade subiu. 
Para meu alívio apercebi-me que se esforçava em olhar de 
esguelha para ver quem estava ali. Não resistiu muito tempo. 
Relaxou os braços antes em sentido, baixou-se para apanhar 
a beata que quase se apagava no chão e deu uma baforada. 
Respirou fundo e virou-se ligeiramente para mim. Pouco 
depois estava sentado, mais uma vez de costas para a rua. 
Mantive-me silencioso a observá-lo. Arrastou ruidosamen-
te a lata em que estava sentado como quem quer quebrar o 
silêncio. Virou-se e encarou-me de frente, ambos de perfil 
para a rua.

Observei-o melhor. Tinha feições agradáveis, parecia jo-
vem, embora um feixe interminável de rugas entrecruzadas, 
ou cicatrizes, tão difícil era distingui-las àquela luz escassa 
de final do dia, lhe atravessasse o rosto em todas as direcções. 
A pele escura tornava difícil adivinhar se era velho, muito 
velho, ou ainda jovem. Apesar de magro tinha uma complei-
ção robusta. Devia ser muito forte. Tinha olhos vivos, quase 
felinos. O seu olhar era, no entanto, muito distante, como se 
estivesse alheio ao caos que nos rodeava. Trazia numa das 
narinas um anel prateado, um piercing. Trajava pouca roupa, 
o tronco semi-nu. “Que importância tem a sua aparência ou
preferências?”, pensei. “Eu é que decidi abordá-lo”. O certo
é que parecia independente e emancipado, e por isso devia
ser considerado adulto. Dificilmente conseguiria sobreviver
naquele lugar se não o fosse. Assim que nos encaramos ga-
nhei mais coragem. Vou entrevistá-lo em “Xirhonga”, oxalá
fale a minha língua materna, pensei.

Aprendi certa vez, duma citação a Nelson Mandela, que 
se você falar com alguém numa língua que ela entende, você 
entra completamente na sua cabeça e é compreendido. Se 
lhe falar na língua materna, você entra no seu coração e pode 
ser amado. Arrisquei.

– “Dri pelile” (Boa noite). “Wo yini?” (Como está).
Apercebi-me que a minha voz estava trémula. Não sabia 
como ele iria reagir. Sozinho, naquele meio breu, com um 
estranho que até podia ser um louco. Esta aventura era muita 
ousadia da minha parte. Estava com medo…

– “Ha hanha”, respondeu-me com uma voz forte em
contrabaixo. Dizia que estava bem. De facto respondeu que 
estavam bem, como quem quer deixar claro que aquilo era 
um lar, uma casa de família. Respondeu no plural para não 
deixar dúvidas. Conseguiu baixar a minha adrenalina.

O munícipe: 10 anos depois (2)

Trabalhadores 
queixam-se 
de maus-tratos

ROBERTO GUILHERME 
BANZE*

EXISTEM ensinamentos que, enquanto 
criança, julga-se ser um castigo e sem fun-
damento nenhum. Porém, chega-se a uma 
fase de crescimento em que nos recordamos 
destes princípios e percebemos que se encai-
xam perfeitamente nas nossas vidas para o 
alcance da harmonia e bem estar social.

Quando criança, quase sempre que co-
metesse erros considerados crassos naquilo 
que era a minha responsabilidade, os pais e 
outros encarregados de educação encontra-
vam formas de repreender os filhos, com o 
intuito de melhorar o desempenho. E uma 
das práticas era, na hora da refeição e depois 
de ter saboreado a primeira colher, imediata-
mente ser-nos retirado o prato.

Este pequeno intróito vem a propósito 
daquilo que consideramos doce ou refeição 
saborosa que a empresa Electricidade de 
Moçambique proporcionou aos moradores 
do bairro de Laulane, arredores da cidade de 
Maputo. Pois, nós os moradores deste bairro 
alegramo-nos quando fomos contemplados 
pela iluminação pública. Foi um momento 
ímpar em que planificamos a vida e os nos-
sos afazeres em função das condições que 
nos tinham sido criadas. Infelizmente, este 
doce nos foi retirado, pelo que clamamos 
por assistência ou manutenção dos candeei-
ros colocados na via pública.

Esta reclamação prende-se com o facto 
de, há mais de três anos, os candeeiros terem 
deixado de iluminar. E, para quem circula de 
dia pelas ruas do bairros de Laulane, nem 
sequer pode imaginar que o mesmo é carac-
terizado por uma escuridão total.

Pelo facto, os moradores solicitam os 
préstimos da empresa Electricidade de Mo-
çambique para reposição da iluminação, 
pois “a escuridão é amiga do alheio” e não 
permite a circulação segura tanto para peões 
assim como para automobilistas.

De salientar que, por algum tempo os 
moradores ganharam certa confiança nos 
seus afazeres e caminhar, porque a ilumi-
nação pública estava presente e desenco-
rajava os malfeitores. Os trabalhadores já 
se sentiam seguros tanto à ida assim como 
ao regresso do trabalho; alguns moradores 
ganharam segurança para poder matricular-
-se no curso nocturno e consolidar os seus
conhecimentos, mas já não se pode pensar
assim nos últimos tempos.

Por conta da escuridão, os planos dos 
moradores estão comprometidos, particular-
mente neste período de Inverno, por temer a 
acção dos malfeitores. Em suma: há oportu-
nismo por causa da escuridão. Acredito que 
esta empresa deve ter o mapa de localização 
dos seus equipamentos, sabem de antemão 
onde colocaram candeeiros, por exemplo, 
e provavelmente devem ter informações ou 
indicações sobre o seu tempo de uso.

Sendo assim, não mais resta à empresa 
a senão fazer assistência e proceder à reposi-
ção de candeeiros. Pois, nos foi dado doce e 
hoje choramos porque em algum momento 
sentimos o gosto do rebuçado, nossas vidas 
mudaram mas que, de repente, tudo voltou 
ao estágio inicial. Regredimos. Assim não 
dá. Pedimos assistência aos candeeiros colo-
cados na via pública pela nossa EDM.

* Em representação dos moradores
do bairro Laulane

Repor candeeiros 
no bairro de Laulane

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PUBLICIDADE

República de Moçambique
Tribunal de Polícia da Cidade de Maputo

UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos do nº.2, do artigo 64, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº.5/2016, de 8 de 
Março, comunica-se a adjudicação do seguinte concorrente ao respectivo concurso:

Nº do concurso Objecto do concurso Empresa Vencedora

Ajuste Direito nº. 07L000541/TPCM-
UGEA/02/2022

Prestação de Serviços de 
Manutenção e Reparação 
de veículos

• JAC AUTOMOBILE, LDA: 208.377,00 MT

(duzentos e oito mil, trezentos e setenta e

sete meticais), com IVA incluído

Maputo, a 1 de Junho de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
4903

146

MUNICÍPIO DE MARRUPA

CONSELHO MUNICIPAL DE VILA DE MARRUPA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com Alinea d) do numero 3 do  Artigo 33, conjugado com número 2, do Art 63  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, serve o 

presente para publicar a adjudicação dos objectos dos concursos  abaixo indicados:

N/Or
Modalidade de 
contratação e 

respectiva referência
Objecto do Concurso Empresa vencedora Valor adjudicado

1. 900014/AD/01/2022 Aquisição de capulanas NOVATEXMOQUE 750.000,50MT

2. 900014/AD/02/2022 Fornecimento de Bufé
RESTAURANTE BOM 

PRATO
380.000,00MT

Marrupa, a 1 de Junho de 2022

O Presidente do Município

Afonso Alfredo
(Especialista da Educação)

Email: municipiodemarrupa.2009@gmail.com

EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL 

Introduzido sistema
de informação florestal

O 
SERVIÇO Provincial 
de Ambiente, em 
Inhambane, intro-
duziu o Sistema de 
Informação Florestal 

(SIF), criado para garantir me-
lhor exploração dos recursos 
florestais, como a madeira em 
touro, estacas, lenha e carvão 
vegetal. 

Segundo o chefe do De-
partamento de Florestas e 
Plantações de Árvores, no Ser-
viço Provincial de Ambiente, 
Paulino Manuel, a introdução 
deste sistema vai permitir me-
lhor controlo na emissão de 
licenças atribuídas aos opera-
dores florestais.

Paulino Manuel indicou 
que, de entre várias vanta-

gens, a informatização deste 
serviço visa disciplinar o sec-
tor das florestas e acabar com 
os madeireiros ilegais ou que 
operam sem a documentação 
completa.

“Os operadores são obri-
gados a ter uma quitação de 
segurança social das finanças, 
uma declaração onde as auto-
ridades certificam o cumpri-
mento das responsabilidades 
sociais no local da exploração 
dos recursos”, disse.

Alguns operadores flores-
tais entrevistados pelo “Notí-
cias” a propósito da introdu-
ção deste serviço, enalteceram 
a iniciativa por permitir uma 
exploração sustentável dos 
recursos sem pôr em causa as 

próximas gerações. A estra-
tégia, consideram, é também 
pertinente por permitir estan-
car a existência de operadores 
furtivos . 

Inhambane tem uma área 
total de 6,8 milhões de hec-
tares, dos quais 3.530 milhões  
pertencem a floresta nativa, 
correspondendo a 51 por cento 
e 3.346 milhões são de hecta-
res não florestais.

Desta área, 194.891 hec-
tares são da floresta densa, 
151.392.8 aberta, 157.516.1 de 
mercurse, 17.627 de mangal e 
de mopane com 91.548,3 hec-
tares. 

A província conta com 
120 operadores florestais, dos 
quais 61 em actividade,  54 de 

licenças simples, sete de con-
cessão, outros  sete  de estacas, 
28 de lenha e 24 de carvão ve-
getal. 

A sua actividade acontece 
nos distritos de Mabote, Fu-
nhalouro e Inhassoro onde são 
explorados, anualmente, mais 
de 21 mil metros cúbicos de 
produtos florestais sem com-
prometer as futuras gerações. 

Os factores que contri-
buem para o desmatamento 
são a agricultura itinerante 
que é  responsável pela perda 
de área com 65%, seguida de 
assentamentos humanos com 
12%, a exploração de lenha e 
carvão com sete e a explora-
ção de madeira com oito por 
cento. 

O sistema vai garantir a exploração sustentável dos recursos florestais

UM artigo recentemente 
publicado por uma equipa 
de investigadores do Centro 
de Investigação em Saúde 
de Manhiça (CISM), Lon-
don School of Economics 
and Political Science e do 
ISGLOBAL versando sobre o 
impacto potencial do Sars-
-CoV-2 na prevenção da
malária, concluiu que em
ambientes endémicos da ma-
lária, um dos impactos obser-
vados da Covid-19 foi o res-
surgimento daquela doença,
tendo provavelmente afecta-
do não apenas a saúde, mas
também os factores de desen-
volvimento económico nos
países endémicos. 

De acordo com Francisco 
Saúte, director-geral do CISM 
e um dos autores do artigo em 
análise, uma das conclusões 
do estudo defende ser fun-

damental identificar e medir 
o impacto da interrupção das
actividades do combate à ma-
lária, devido à pandemia, nos
resultados da educação.

Essas evidências poderão 
informar as avaliações eco-
nómicas realizadas a partir 
de perspectivas mais amplas, 
que poderão auxiliar nas de-
cisões sobre como e quan-
do retomar as actividades de 
combate contra a malária, 
depois duma pandemia tão 
disruptiva como foi a da Co-
vid-19.

“A geração dessas infor-
mações exige colaborações 
em diferentes campos de 
pesquisa, incluindo saúde 
pública, economia, desenvol-
vimento e educação”, acres-
centou o investigador. 

A pandemia da Covid-19 
impôs desafios na luta contra 

a eliminação da malária nos 
países mais endémicos. 

De acordo com o último 
Relatório Mundial da Malá-
ria, cerca de dois terços das 
69.000 mortes por malária, 
em 2020 em comparação 
com 2019, estavam ligadas 
às interrupções na prestação 
de serviços de atendimento, 
diagnóstico e tratamento da 
doença durante a pandemia. 

Em locais onde as activi-
dades de eliminação da ma-
lária estão sendo realizadas 
como parte dos programas 
nacionais de saúde ou pro-
jectos de pesquisa, foram 
canceladas várias interven-
ções, durante a maior par-
te de 2020. Este é o caso, de 
Moçambique, onde os planos 
de eliminação, em vigor des-
de 2015, foram interrompidos 
devido a restrições de mobili-

dade e recursos de saúde dos 
programas de malária para 
actividades relacionadas com 
Sars-CoV-2.

Os agentes comunitários 
de saúde, por exemplo, de-
veriam ser empregados em 
actividades de eliminação da 
malária, porém, foram en-
caminhados para atender a 
outras prioridades de saúde. 
Apesar destes desafios, é pro-
vável que os casos notificados 
de malária tenham caído ao 
longo de 2020, devido à re-
dução generalizada no uso de 
serviços de saúde pela popu-
lação, como consequência da 
recomendação governamen-
tal de procurar tratamento 
apenas para as necessidades 
de saúde mais essenciais e por 
medo de contrair a infecção 
por Sars-CoV-2 nas unidades 
sanitárias.

ELES NA CIÊNCIA

Impacto da Covid-19 no esforço 
para a eliminação da malária

UMA equipa de investigadores portu-
gueses descobriu uma proteína res-
ponsável pelo desenvolvimento das 
células T, essencial na resposta a infec-
ções, abrindo caminho para novas te-
rapias de reforço do sistema imunitário 
de idosos e  imunocomprometidos.

A equipa liderada por Nuno Alves, 
do Instituto de Investigação e Inovação 
em Saúde, no Porto, descobriu a pro-
teína LAMP2, responsável pelo desen-
volvimento das células  que actuam, 
por exemplo, na resposta imunitária 
contra vírus, bactérias e tumores.

“O timo é um órgão fundamental 
na nossa resposta imunológica, porque 
é o único local do organismo onde são 
produzidas as células T e tem essa fun-
ção exclusiva. E sem essas células T, a 

nossa resposta imune fica comprome-
tida”, indicou o imunologista. 

Como apontou o artigo, o timo 
situa-se na cavidade torácica, perto 
do coração e realiza a maturação das 
células estaminais jovens produzidas 
na medula óssea e transportadas pela 
corrente sanguínea até ao timo trans-
formando-as em células T (ou linfóci-
tos T).

“Agora, com a Covid-19, a grande 
maioria das pessoas conseguiu res-
ponder à ameaça porque tem um con-
junto de células que tem um receptor 
para as proteínas específicas deste ví-
rus. 

A resposta das células T é altamen-
te específica. E o importante é gerar 
esse espectro de diversidade, na or-

dem dos mil milhões de células com 
missões diferentes, no nosso sistema 
imunitário”, explicou Nuno Alves.

A equipa descobriu que a ausência 
da proteína LAMP2 no timo diminui a 
resposta imune, pois afecta essa pro-
dução fundamental de células T. 

“É uma proteína cuja função no 
timo não se conhecia e nós consegui-
mos identificar. O desenvolvimento 
das células T depende do microam-
biente específico e exclusivo fornecido 
pelo timo e proporcionado pelas cha-
madas células epiteliais tímicas (TEC). 

Nas TEC os investigadores desco-
briram a nova proteína LAMP2, que se 
revelou essencial na regulação do de-
senvolvimento destas células centrais 
para o sistema imunitário.-(Zapaeiou)

Descoberta proteína que
rejuvenesce o sistema imunitário

MOÇAMBIQUE participou 
recentemente nas negocia-
ções do Tratado das Nações 
Unidas sobre Crimes Ciber-
néticos, um novo instrumen-
to internacional do qual teve 
a oportunidade de aprender e 
contribuir na sua preparação.

A ideia principal é fazer 
reflectir os seus interesses 
e preocupações no domínio 
das TIC. 

Intervindo durante o 
evento, Constantino Soto-
mane, director de Sistemas 
de Informação, Estudo e 
Projectos (DISIEP) no Minis-
tério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (MCTES), 

apontou como prioridade 
para o país, a promoção e 
reforço das medidas de pre-
venção e combate aos crimes 
e outros actos ilícitos no do-
mínio das Tecnologias de In-
formação e Comunicação.  

Acrescentou que a par-
ticipação do país visa igual-
mente estabelecer padrões 
de segurança para a criação 
de um espaço digital credí-
vel de prevenção e combate 
ao cibercrime,  promover a 
criação de mecanismos de 
respeito à privacidade e li-
berdades individuais, in-
tensificando a promoção e 
desenvolvimento das tecno-

logias.
Na ocasião, Sotomane fez 

menção ao facto de os objec-
tivos da convenção em ela-
boração, estarem alinhados 
com os instrumentos legais 
de crimes cibernéticos, em 
uso em Moçambique.

Nestes termos, o país de-
fende a não inclusão na Con-
venção da extradição de cida-
dãos nacionais,  para se evitar 
conflitos com a soberania de 
alguns Estados-membros.  

Relativamente à gover-
nança de dados, propõe o 
estabelecimento de mecanis-
mos que contemplem a par-
ticipação do Estado-membro 

em igualdade de condições e 
promovam a preservação da 
soberania das nações, no tra-
tamento de informações para 
garantir a integridade de cada 
país.

O país defende ainda  a 
necessidade de  promo-
ver mecanismos que facili-
tem aos Estados-membros 
o acesso a dados relativos a
seus países ou cidadãos, caso
estejam em posse de empre-
sas corporativas globais de
internet ou provedores in-
termediários de transacções
electrónicas, de modo a fa-
cilitar a investigação e per-
seguição de cibercriminosos.

Moçambique no evento 
sobre crimes cibernéticos

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

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



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS
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PUBLICIDADE

3 de Junho de 2022

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

“Pessimismo leva à fraqueza, optimismo ao poder”.

William James (1842-1910) filósofo e psicólogo americano 

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

00.20- FLASH CULTURAL
01.10- DEBATE POLITICO
02.10- Á MULHER
04.57- HINO NACIONAL
05.10- CAMPO E DESENVOLVI-

MENTO
05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06.00- JORNAL DA MANHÃ
08.10- ECONOMIA PARA TODOS
08.15- INSS
11.30- PARABENS A VOCE
12.00- SINAL HORÁRIO/ TÓPI-

COS DO JORNAL DA 
TARDE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO
12.20- BOLETIM METEO-

ROLÓGICO
12.30- JORNAL DA TARDE
13.00- ECONOMIA E DESEN-

VOLVIMENTO
14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
14.30- JUNTOS POR MOÇAM-

BIQUE
15.10- ILIMINTADO
16.10- SEGURANÇA RODO-

VIARIA

16.30- MINEDRAMA MALARIA

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

17.15- COMPASSO

18.10- UMA DATA NA HISTORIA

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.55- UMA HISTORIA PARA TI

19.00- TÓPICOS DO JORNAL DA 

NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM METEOROLOG-

ICO

19.30- JORNAL DA NOITE

20.00- ESTA SEMANA ACONTE-

CEU

21.10- ÚLTIMO TEMPO

22.10- É DESPORTO

23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO 

JORNAL

23.15- INSS

23.30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 
18, 19.30 , 21, 22.00 E 23.30 HORAS.

PREIA-MAR - Às 05.25 horas e às 
12.53, com 2.90 e 2.80 metros, respec-
tivamente 

BAIXA-MAR - Às 06.55 horas e às 
19.03, com 2.90 e 2.80 metros respec-
tivamente

INHAMBANE

27/19

VILANKULO

28/17

TETE

26/16

QUELIMANE

28/18

NAMPULA

26/16

PEMBA

28/20
LICHINGA

19/09

BEIRA

24/19

XAI-XAI

24/14

CHIMOIO

19/11

MAPUTO

27/12

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40  HINO NACIONAL
05.45  GINÁSTICA:  TXUNA A 

SAÚDE COM QUISCHUA 
- “HIT” 

06.00  BOM DIA MOÇAM-
BIQUE
DIRECTO

08.00  DESENHOS ANIMADOS: 
CÓDIGO DO PUZZLE  
DESENHOS ANIMADOS: 
CHAVES - “A CASA DA 
BRUXA” 
REPETIÇÃO

08.30  SAÚDE E BEM ESTAR: 
SUICÍDIO  
REPETIÇÃO

09.00  NOTÍCIAS 
09.05  PONTOS DE MEMÓRIA:  

ORIGEM DOS 
MASSINGUES  
REPETIÇÃO

09.30  A HORA DO CTP - 
GAZA: “GAZA EM 
DESENVOLVIMENTO”  
DIRECTO/XAI-XAI

10.00  NOTÍCIAS 
10.05  TUDO ÀS 10 

DIRECTO – 1ª PARTE
11.00  NOTÍCIAS 
11.05  TUDO ÀS 10 

DIRECTO – 2ª PARTE
12.00  NOTÍCIAS 
12.05  TELENOVELA: “SE NOS 

DEIXAREM”  
REPETIÇÃO CAPÍTULO 
53

13.00  JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14.00  TOP FRESH 

15.00  NOTÍCIAS 

15.05  JUNTOS À TARDE 
DIRECTO

16.00  NOTÍCIAS 

16.05  ENCONTROS DA MALTA 
 DIRECTO

17.00  JORNAL EM LÍNGUAS 
MOÇAMBICANAS
DIRECTO

17.45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM QUISCHUA 
- “HIT” 

18.00  PRIMEIRA PÁGINA 
DIRECTO

19.00  JORNAL DE DESPORTO 
DIRECTO

19.50  PUB 

20.00  TELEJORNAL 
DIRECTO

21.00  OPINANDO COM SA-
LOMÃO MOYANA  
DIRECTO

22.00  TELENOVELA: “SE NOS 
DEIXAREM”  
CAPÍTULO 54/82

23.00  TOP FRESH 
REPETIÇÃO

00.00  TUDO ÀS 10 
REPETIÇÃO

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO 

CONCURSO: 014/ADPP/2022

FORNECIMENTO DE ÁLCOOL GEL E PASTAS DE COSTAS PARA PROJECTO DE 
PREVENÇÃO E CONTROLO DE MALÁRIA       

A ADPP Moçambique, no âmbito da implementação do Projeto de Prevenção e Controlo da Malária, financiado pelo Fundo Global, pretende adquirir álcool gel e pastas de costas estampadas a serem utilizados no Programa de Prevenção e Controlo da Malária.     
1. Nestes termos, A ADPP convida empresas elegíveis para apresentarem as suas propostas para os seguintes lotes objecto do presente concurso:LOTE I – ÁLCOOL GEL DE 100 ML E 500 ML

LOTE II – PASTAS DE COSTAS ESTAMPADAS

2. Os concorrentes interessados poderão solicitar esclarecimento e caderno de encargos através 
do EMAIL procurement.geral@adpp-mozambique.org

3. O prazo de validação mínima das propostas deve ser de 90 (Noventa) dias contados a partir da data limite de entrega das propostas.
4. As propostas deverão ser entregues em envelope fechado e incluindo envelope fechado das amostras dos materiais a fornecer, ambos visivelmente escrito CONCURSO 014/ADPP/2022.
5. A data limite para apresentação das propostas: 16/06/22 às 14 horas na Sede da ADPP na Av. Massacre de Wiriamo, 258 B Machava em Maputo
6. O concurso será realizado de acordo com os regulamentos de licitação da ADPP Moçambique e em conformidade com as políticas do doador.

ADPP – Moçambique - Projeto de Prevenção e Controle da Malaria – W.V Av. Massacre de Wiriamo, 258 B,  Machava , Matola , Moçambique Maputo, aos 03 de Junho de 2022

ANÚNCIO DE CONCURSO REF nº 
COP21/035/LOG-MPT

FGH, ONG Internacional sem fins lucrativos que opera no ramo da saúde na Província da Zambézia, pretende adquirir os serviços abaixo discriminados:  
TERMOS DE REFERÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS DE SEGURANÇAOs interessados poderão obter os Termos de Referência detalhados de maneira gratuita até 12h do dia 10 de Junho 
de 2022, solicitando através de email: aprovisionamento.
mpt@fgh.org.mzO assunto do email deve ser o seguinte código FGH-035As propostas completas deverão ser entregues em envelopes 
selados até as 11h do dia 17 de Junho 2022 nos endereços indicados nos Termo de Referência do concurso. 4864 379

O 
FILME de curta-
-metragem “Sem 
100”, do realizador
Ivo Mabjaia e Rupia
Júnior, no guião, es-

treou quarta-feira e foi uma 
das sensações da sessão inau-
gural da primeira edição do 
Maputo Internacional Film 
Festival (MIFI), organizado 
pela Big Picture, um colecti-
vo nacional que espera tornar 
a sétima arte mais acessível. 

Com seis minutos de du-
ração, a obra é uma sátira 
fictícia que gira em torno de 
como os grandes executivos 
podem comandar a opinião 
pública através de influen-
ciadores digitais, injectando 
dinheiro para que criem dis-
tracções.

A obra mostra como as 
redes sociais podem fazer 
com que a sociedade esque-
ça de exigir dos governantes 
respostas para vários males 
sociais como a corrupção, 
educação e saúde precárias, 
desemprego e criminalidade.

“A parte mais brilhan-

te da sétima arte é que tudo 
depende de como funciona o 
colectivo, posso ser o melhor 
guionista do mundo, mas se 
não tenho bons profissionais 
terei dificuldades na trans-
missão de mensagem como 
se pretende”, explicou Jú-
nior.

Para além deste filme, 
a estreia do festival contou 
com a projecção da curta-
-metragem de 15 minutos
“Nhinguitimo”, de Licínio de 
Azevedo e baseado no conto
homónimo do livro “Nós Ma-
tamos o Cão Tinhoso”, do es-
critor Luís Bernardo Honwa-
na.

A obra, lançada em 2021 
e dedicado à actriz e cineas-
ta Hermelinda Simela, que 
perdeu a vida no ano passa-
do, fala de injustiças contra 
camponeses, pelo regime 
colonial, obrigando-os a tra-
balhar duro e retirando-lhes 
as terras.

A sessão inaugural do 
MIFI teve lugar na Feira de 
Artesanato, Flores e Gas-

tronomia (FEIMA), prosse-
guindo com a ideia de levar 
o cinema para lugares alter-
nativos, incluindo as escolas
secundárias da Catembe, Po-
lana, Josina Machel e Colégio
Kitabu.

Durante o festival será 
ainda homenageada Herme-
linda Simela com a exibição 
da sua última obra “Fenix em 
Hibernação, uma curta-me-
tragem que conta a história 
de Kate, uma diva da música 
moçambicana habituada ao 
glamour das noites de es-
pectáculos obrigada a ficar 
em casa devido à Covid-19, 
entrando em depressão pro-
funda. 

A festa do cinema exibirá 
também os filmes angolanos 
“Dois Mundos”, de Hochi 
Fu, “Parto Rosa”, de Rena-
ta Torres, e “Alzheimer”, de 
Blandine Klander; português 
“Ruth”, de António Botelho, 
e os brasileiros “Ilha das Flo-
res, de Jorge Furtado,  “Cida-
de de Deus” e “Estômago”, 
de Fernando Meirelles.

ESTREADO NO MIFI

Filme “Sem 100” é uma
sátira sobre a distracção

Poeta Amosse Mucavele  
em excursão literária no Brasil

Programa apoia 
músicos
emergentesO POETA moçambicano 

Amosse Mucavele está no Bra-
sil para participar em festivais 
literários, intercâmbios, pales-
tras, apresentação e sessões de 
autógrafos do seu mais recente 
livro de poesia, “Pedagogia da 
Ausência”.

As cidades de Uberlândia, 
Conceição do Mato Dentro, 
Ouro Preto, Belo Horizonte, 
Rio do Janeiro, Campinas e São 
Paulo incluem-se na excursão 
literária de Mucavele, que es-
tará no Brasil até Julho.

É apontado como um dos 
rostos do Encontro Literário 
do Cerrado (ELICER 2022), 
entre domingo e quinta-fei-
ra, em Uberlândia, sob o tema 
“Quintais da Imaginação: uma 
viagem literária por Minas”, 
visando incentivar a leitura 
através da difusão do livro.

Entre três e dezassete de 
Junho, o autor escalará Con-
ceição do Mato Dentro, para 
leituras e reuniões de trabalho 
como consultor do projecto 
“Escolas Que Se Abraçam” e 
conversas em escolas públicas 

daquele município do Estado 
de Minas Gerais, onde no dia 
seguinte estará em Ouro Preto 
para um encontro com leito-
res. 

Entre 20 e 27 deste mês irá 
para Belo Horizonte, onde tem 
uma extensa actividade na 
Universidade Federal de Minas 

Gerais, antes de ir à Universi-
dade Federal do Rio de Janei-
ro, onde proferirá a palestra 
“Cartografias Visuais: diálogos 
entre a poesia e cinema mo-
çambicana”.

A 30 de Junho, Mucave-
le estará em Campinas, para 
uma conversa com estudantes 

e pesquisadores. São Paulo é o 
último destino, onde terá en-
contros no Museu da Língua 
Portuguesa, com o propósito 
de negociar um stand de Mo-
çambique para a Bienal do Li-
vro de São Paulo, a decorrer 
entre dois e doze de Julho, sen-
do o poeta um dos convidados.

Amosse Mucavele

A INCUBADORA de negócios criativos (X-HUB) acaba 
de abrir, até 17 deste mês, candidaturas para o progra-
ma de apoio ao desenvolvimento de carreiras de músicos 
emergentes.

A iniciativa é direccionada a todos músicos emer-
gentes maiores de 18 anos e visa integrá-los no circui-
to artístico nacional, apoiando a sua profissionalização, 
prestando-lhes assistência técnica e artística. 

O pacote inclui criação de portal artístico, biografia, 
produção musical, assistência jurídica, assessoria de co-
municação, residências artísticas e gestão de carreira.

A ideia é projectar, consolidar novos músicos e lan-
çá-los num mercado musical mais sólido, bem como 
estabelecer uma melhor conexão entre os principais in-
tervenientes do sector. 

A incubadora X-Hub, concebida durante a pande-
mia do novo coronavírus, é uma iniciativa da Khuzu-
la, em parceria com The Music In Africa Foundation 
(MIAF), Goethe-Institut, da África do Sul, e Siemens 
Stiftung. Integra o Sound Connects Fund, implementa-
do pelo MIAF e Goethe-Institute financiado pelo Pro-
grama Cultura.

Proporciona um espaço para criação, acesso à capa-
citação e mentoria em negócios criativos, alargamento 
de rede de contactos e infra-estrutura compartilhada 
visando elevar o valor, visibilidade de produtos e servi-
ços criativos e aconselhamentos.

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



NECROLOGIA Sexta-feira, 3 de Junho de 202228

MANUEL MUGUIO 
GUERRA
FALECEU

O Comando da Força Aérea de 
Moçambique cumpre o doloroso 
dever de comunicar com mais 
profundo pesar e consternação o falecimento 
do capitão MANUEL MUGUIO GUERRA, membro 
das FADM, ocorrido no dia 1/6/2022, no Hospital 
Militar de Maputo, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza amanhã, sábado, dia 4/6/2022, pelas 
10.00 horas, no Cemitério do Zimpeto, antecedi-
do de velório pelas 8.00 horas, na sua residência. 
Paz à sua alma. 4930

JOSEFA MANUEL 
MATE

FALECEU

Seus netos Érica, Yuri, Nilton, 
Bruna, Tulia, Denise, Paulo, Yara, 
Letícia, Didon e Júnior comunicam o falecimento 
da sua avó JOSEFA MANUEL MATE, ocorrido no 
dia 31/5/2022, no HCM, cujo funeral se realiza 
amanhã, sábado, dia 4/6/2022, às 11.30 horas, no 
Cemitério de Lhanguene, antecedido de missa 
de corpo presente no IPM-Khovo, às 8.30 horas. 
Paz à sua alma.

4923

JOSEFA MANUEL 
MATE

FALECEU

Seus filhos Marta, Anabela, Al-
bertina, Jaime, Tomé, Abel, Nel-
son e Adilia comunicam o falecimento da sua 
mãe, sogra e madrinha JOSEFA MANUEL MATE, 
ocorrido no dia 31/5/2022, no HCM, cujo funeral 
se realiza amanhã, sábado, dia 4/6/2022, às 11.30 
horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido 
de missa de corpo presente no IPM-Khovo, às 
8.30 horas. Paz à sua alma.

4923

SALOMÃO DOVE
FALECEU

A Administração Nacional de Estra-
das, I.P. - Delegação Provincial de 
Gaza (ANE, I.P -GAZA) comunica o 
desaparecimento físico do Sr. SA-
LOMÃO DOVE, pai do seu colega 
Delcídio Salomão Dove, ocorrido no dia 29/5/2022, num 
dos hospitais na República da África do Sul, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 3/6/2022, no 
Cemitério da Aldeia de Eduardo Mondlane, (Ka Man-
gume), posto administrativo de Malehice, distrito de 
Chibuto, pelas 14.00 horas. Neste momento de dor e 
tristeza, à família enlutada, a ANE, I.P -GAZA apresenta 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

108

ZIRIBARATO CASSUADA 
JOFRICE

FALECEU

A Direcção Geral, membros do Conselho da Direcção, Corpo 
docente, Corpo técnico administrativo e estudantes do Instituto 
Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique – ISCAM 
comunicam com profunda mágoa o desaparecimento físico do Mestre ZIRIBARATO 
CASSUADA JOFRICE, docente, ocorrido no dia 31/5/2022, vítima de acidente de 
viação, cujo funeral se realizará em data a anunciar. O ISCAM endereça à família 
enlutada as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.      4918

CARLOS DA GRAÇA 
GABRIEL TEMBE

(Carlitos)

FALECEU

Seus irmãos Daniel Gabriel, Dulce Gabriel, Gabriel Ângelo e Eurico 
Gabriel, cunhada Atália Macome e demais familiares comunicam com profunda dor 
o falecimento do seu ente querido CARLOS DA GRAÇA GABRIEL TEMBE (Carlitos),
ocorrido no dia 30/5/2022, cujo funeral se realiza amanhã, dia 4/6/2022, em Durban-
-RAS. Paz à sua alma.   4991

GERALDO 
LEONARDO 
WAMUSSE 

FALECEU

A Administração da 
Mozal, Comité Sindical e trabalha-
dores em geral comunicam o de-
saparecimento físico do Senhor 
GERALDO LEONARDO WAMUSSE, 
trabalhador desta empresa, ocor-
rido no dia 1/6/2022, cujo funeral 
se realizou no dia 2/6/2022, no 
Cemitério de Michafutene. Neste 
momento de dor e consternação, 
a Mozal endereça as mais sentidas 
condolências à sua família, amigos 
e colegas. Paz à sua alma.

4404

ÁLVARO 
MADEIRA DE 

NORONHA
(Lito)

(Missa do 30º dia e 
agradecimento)

Sua esposa Justina Martins, filhos Hugo 
de Noronha, Nicole de Noronha, Angelo 
de Noronha e Dulcineia Martins, irmãos 
Julieta de Noronha e Albano de Noronha, 
cunhadas, netos, noras, genros, sobrinhos, 
demais familiares e amigos informam que 
amanhã, sábado, dia 4/6/2022, reza- se 
missa em sua memória, na Sé Catedral de 
Maputo, pelas 17.30 horas e agradecem a 
todos que direta ou indiretamente apoiaram 
neste momento de dor e consternação pelo 
desaparecimento físico de ÁLVARO MADEI-
RA DE NORONHA (Lito). Paz à sua alma.

4932

LOURENÇO 
MOISÉS MARCETA 

MUCINDO
FALECEU

Sua esposa Celestina Jorge, filhos 
Clemencia Lucinda Lourenço, Fídel Moisés Lourenço, 
Bragança Lourenço, Inglidy Lourenço e Jinoveva Adé-
lia Lourenço, irmãos Cristina Moisés, Vasco Moisés, 
Evaristo Moisés, Amélia Moisés, Elisa Moisés, Judite 
Moisés, Sarabai Moisés e Natália Moisés, tios e demais 
familiares comunicam com profunda dor e consternação 
o desaparecimento físico do seu ente querido LOURENÇO
MOISÉS MARCETA MUCINDO, ocorrido no dia 31/5/2022,
no Hospital Provincial de Manica, pelas 19.00 horas, vítima 
de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 3/6/2022, pelas 
10.00 horas, no Cemitério de Chissui. Paz à sua alma.  43

LOURENÇO 
MOISÉS 

MARCETA 
MUCINDO

FALECEU

A Ministra do Interior, membros do Conselho Consultivo 
do MINT e demais funcionários do Ministério do Interior 
comunicam com profunda mágoa e consternação o fale-
cimento do Sr. LOURENÇO MOISÉS MARCETA MUCINDO, 
Superintendente da Polícia e chefe do Departamento de 
Recursos Humanos, no Comando Provincial da PRM de 
Manica, ocorrido no dia 31/5/2022, no Hospital Provincial 
de Chimoio, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, 
dia 3/6/2022, na mesma província. À família enlutada, o 
Ministério do Interior endereça as mais sentidas condo-
lências. Paz à sua alma.          4885

JOAQUIM 
RAIMUNDO 
BUCUANE

FALECEU

A Directora-Geral e todos fun-
cionários do Instituto de Investigação Agrária de 
Moçambique comunicam com consternação o fa-
lecimento do Sr. JOAQUIM RAIMUNDO BUCUANE, 
pai do Sr. Cremildo Raimundo Bucuane, funcio-
nário deste Instituto, ocorrido no dia 28/5/2022, 
vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 
1/6/2022, pelas 14.00 horas, no cemitério local, na 
Santa Isabel, antecedido de velório, pelas 12.00 
horas, na sua residência. À família enlutada ma-
nifestam a sua solidariedade. Paz à sua alma. 

4875

NELSON 
NHAVOTO

FALECEU

A Directora-Geral e todos funcionários do Ins-
tituto de Investigação Agrária de Moçambique 
comunicam com consternação o falecimento do 
Eng. NELSON NHAVOTO, funcionário afecto ao 
Centro Zonal Sul, ocorrido no dia 30/5/2022, vítima 
de acidente de viação, cujo funeral se realizou no 
dia 1/6/2022, pelas 12.00 horas, na província de 
Inhambane-Zavala. À família enlutada manifestam 
a sua solidariedade. Paz à sua alma.

4875

RAÚL BENJAMIM 
UATE
FALECEU

O Bastonário, membros da mesa 
da Assembleia Geral, Conselho 
Jurisdicional, Conselho Nacional, 
Conselhos Provinciais e membros das diversas 
Comissões de Trabalho, advogados, advogados 
estagiários e colaboradores em geral da Ordem 
dos Advogados de Moçambique comunicam com 
profundo pesar e consternação o desaparecimento 
físico do Dr. RAÚL BENJAMIM UATE, Advogado com 
Carteira Profissional nº 2004, ocorrido na madrugada 
do dia 31/5/2022, vítima de doença. À família enluta-
da apresentam as mais sentidas condolências. Paz 
à sua alma. 

4889

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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TRESPASSA-SE

PRECISA-SE

JOVENS empreendedores precisam 
de alguém que tenha escritório na re-
gião central da cidade de Maputo para 
compartilhar. Contacto: 84-3130076 ou 
86-8000850.

4925

TERRENO documentado, com 1200m², 
para habitação ou comércio, locali-
zado no Belo Horizonte III, à beira de 
3 estradas, próximo do Controlo da 
Matola-Rio, na EN2, trespassa-se por 1 
200 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
86-5745300 ou 84-8576880.

5012

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS NN NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

ARMAZÉM de 385m² (35x11m), dispo-
nível para todo tipo de actividades, com 
instalação para CCTV, água, 4 casas 
de banho e electricidade, na Circular 
de Maputo, no Bairro de Magoanine, 
vende-se por 380 000USD. Contacto: 
84/87-2977462 ou 84-3962592.

4883

NOVE (9) casas, de um quarto e sala, 
com casa de banho privativo, num ter-
reno de 700m², próprias para empresas 
que movimentam trabalhadores, no 
Bairro de Khongolote, a 800m da Mabor, 
vendem-se por 130 000USD. Contacto: 
84/87-2977462 ou 84-3962592.

4883

ESCRITÓRIO open space, com área 
de 45m², copa e wc dentro, localizado 
na baixa da cidade, num 2º andar, na 
Av. Timor Leste, prédio do “Notícias”, 
próximo da STV, vende-se por 3 000 
000,00MT. Contacto: 84-7373130 ou 
84-6169000.

4920

VIVENDA: na Sommerschield 1, tipo 5, 
suites, com 3 salas, arrenda-se por 210 
000,00MT; na Sommerschield 2, tipo 7, 
suites e piscina por 4 000USD; na J. 
Nyerere, 20 gabinetes por 7 000USD; 
na Coop, tipo 4, suite por 100 000,00MT; 
na C. Matola, tipo 4, com piscina por 70 
000,00MT; apartamentos: na Polana, 
tipo 3 por 60 000,00MT, tipo 2, suite 
por 60 000,00MT; no Alto Maé, num 
R/C, tipo 3 por 27 000,00MT. Contacto: 
84-5171252 ou 82-8945040.

4870

VIVENDAS: na Coop, tipo 4,com suite, 
vende-se por 20 000 000,00MT; na C. 
Matola, tipo 3, com suite, piscina e 
hospedagem por 13 800 000,00MT; no 
B. Horizonte, tipo 5, com suite e 3 salas 
por 16 000 000,00MT; na M. Rio, tipo 3, 
com suite por 5 500 000,00MT; na Som-
merschield, tipo 3, com suites, num R/C 
por 18 000 000,00MT; apartamentos:
na Polana, tipo 3 por 7 000 000,00MT;
no Alto Maé, tipo 3, com quintal por 6
000 000,00MT. Contacto: 84-5171252
ou 82-8945040.

4597

APARTAMENTO duplex, com vista 
para o mar, na Av. Fred. Engels, vende-
-se por 27 000 000,00MT; propriedade
de 4000m², na Av. Marginal, Costa do
Sol por 2 700 000USD; propriedade
de 6 300m², com furo de água, PT,
armazém, escritórios, tudo por 14 000
000,00MT; moradias novas, projecto
em execução por 5 000 000,00MT.
Contacto: 82-4795100 ou 84-4075915.

4927

COMPLEXO de 3 lojas (110m²), com 
escritório (30m²), sem nenhuma obra, 
localizado no Alto Maé, próximo da 
Estátua, vende-se por 5 800 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 86-5745300 ou 
84-8576280.

5012

VENDE-SE ARENDA-SE

LUXUOSO apartamento tipo 2, num 2º 
andar, prédio curto, na Polana, entre 
as avenidas Julius Nyerere e Sanssão 
Muthemba, pronta a entrar, arrenda-
-se por 55 000,00MT, fixos. Contacto:
84-4471331.

4923

ARMAZÉNS: no Jardim, com Showroom 
e 4 gabinetes, arrenda-se por 180 
000,00MT; no Benfica, de 600m², com 
2 gabinetes, showroom e dependências 
por 230 000,00MT; na Matola-EN4, de 1 
434m², com gabinetes e estacionamento 
por 5 000USD; na Av. das Indústrias, de 
1 830m², com 4 gabinetes, copa, esta-
cionamento e jardim por 390 000,00MT; 
na Matola-Santos, de 450m², com esta-
cionamento por 85 000,00MT. Contacto: 
84-5171252 ou 82-8945040.

4870

COWORK/Escritórios partilhados: 
gabinetes arrenda-se por 15 000,00MT; 
mesas de trabalho por 8 500,00MT; sala 
para reuniões, restaurantes, cabeleirei-
ros e festas, tudo negociável. Grátis: 
Internet, recepção, limpeza, água e luz. 
Transversal à Mao Tsé-Tung, na Rua 
da Justiça. Contacto: 82-8945040/84-
5171252 ou 87-8945040.

4870

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 PROVÍNCIA DE TETE

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

Anúncio de Adjudicação e Cancelamento de Concurso
Nos termos do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do 
concurso Público, de acordo com a tabela abaixo:

Nº do Concurso Objecto Adjudicatário Valor

Concurso 
Limitado N.º 
58F001761/

CL/0001/2022

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

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

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

733.531.50
1.597.424.40
1.515.868.85

Concurso 
Limitado N.º 
58F001761/

CL/0007/2022

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

Direcção Provincial de Tete
Cancelamento

Autoridade Competente

(Ilegível) 238

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de vinte e três 
de Maio de dois mil e vinte e dois, 
exarada de folhas vinte e dois verso 
a vinte e quatro, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
trezentos e sessenta e sete, traço 
“B”, do Segundo Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim, Danilo 
Momede Bay, Conservador e 
Notário Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de Américo 
Mundau Manhiça, de sessenta 
e nove anos de idade, no estado 
de casado com Helena Moiane, 
sob o regime de comunhão de 
bens adquiridos, que era de 
nacionalidade moçambicana, com 
última residência habitual no Bairro 
de Hulene “A”, filho de Vidal Mundau 
Manhiça e de Carolina Deve.
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última. Deixando 
como únicos e universais herdeiros 
de todos seus bens, sua esposa 
Helena Moiane, viúva, que ocupa 
em simultâneo a posição de meeira 
e seus filhos: Alexandre Américo 
Manhiça, Beatriz Américo 
Manhiça, Alice Américo Manhiça, 
Cacilda Américo Manhiça e 
Helena Américo Manhiça, 
solteiros, maiores, naturais de 
Maputo.
Que segundo a lei não há quem 
com eles possa concorrer a esta 
sucessão. 
Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis, incluindo contas 
bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 31 de Maio de 2022

A Notária  
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 
REPARTIÇÃO DO ESTADO NA 

CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E 

TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL 

DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE AMÉRICO 
MUNDAU MANHIÇA                                                                                                                        

4981

4870

VENDE-SE
VIVENDA na cidade da Matola, próximo do Conselho Mu-
nicipal/Parque dos Poetas, tipo 4, com suites, sala grande, 
explanada, piscina, casa de hóspedes completa, gazebo, de-
pendência, wc serviçal, arrumos, área de serviço e estacio-
namento, vende-se por 13 850 000,00MT ou arrenda-se por 
75 000,00MT. 

Contacto:
84-5171252 ou

82-8945040.

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de 
dezanove de Maio de dois mil e 
vinte e dois, exarada de folhas 
dezanove verso a vinte e dois, 
do livro de notas para escrituras 
diversas número trezentos e 
sessenta e sete, traço “B”, do 
Segundo Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, Danilo 
Momede Bay, Conservador e 
Notário Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi 
celebrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de Valente Uamba, de 
noventa e sete anos de idade, 
no estado de solteiro, que era 
de nacionalidade moçambicana, 
com última residência habitual 
no Bairro de Maluana, filho de 
Coene Cumaio e de Tavasse 
Madacuane.
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última 
vontade. Deixando como 
únicas e universais herdeiras 
de todos seus bens, suas filhas: 
Virgínia Cumaio, casada com 
Alberto Cumaio e Lizi Valente 
Mocuenhe, solteira, maior, 
naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem 
com elas possa concorrer a esta 
sucessão. 
Que da herança fazem parte 
bens móveis e imóveis, incluindo 
contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 31 de Maio de 
2022

A Notária  
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPARTIÇÃO DO ESTADO NA CIDADE 
DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA 

CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO DE 

VALENTE UAMBA

4982

REBECA MENDES
(Zézinha)

FALECEU

Seus ex-colegas do PNC-LAM 
(Pessoal Navegante de Cabine), 
profundamente chocados, comu-
nicam o desaparecimento físico 
de REBECA MENDES, conhecida entre nós por A/B 
Mendes ou ainda Zézinha, ocorrido no dia 2/6/2022. 
Neste momento de dor e luto, solidarizamo-nos 
com a sua filha Vanina, netos Arlon, Maria, Queen 
e restantes familiares a quem endereçamos os 
nossos mais sentidos pêsames. Chegou a hora da 
partida para o teu último vôo, querida Rebeca. Vai 
em paz e até um dia.             4925

JOSEFA MANUEL MATE
FALECEU

A Administração, Comissão Executiva, Conselho de Gestão, 
Comité Sindical e colaboradores do Standard Bank, SA comu-
nicam com profundo pesar e consternação o desaparecimento 
físico da Srª JOSEFA MANUEL MATE, mãe da colaboradora 
Albertina Mate, ocorrido no dia 31/5/2022, cujo funeral se rea-
liza amanhã, dia 4/6/2022, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório, na 
Igreja Presbiteriana de Moçambique-Khovo, pelas 8.30 horas. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.     2736

GONÇALVES CAPITINE 
MACHAVA

FALECEU

Sua esposa Claudina, filhos Cacilda, Amélia, Nora, Prestrela e Hélio, 
netos Edna, Wanga, Xihiwa, Laguiwe, Kianga, Luaty e Wamine, irmãos, 
cunhada, sobrinhos, genros, nora e demais familiares comunicam 
o falecimento do seu ente querido GONÇALVES CAPITINE MACHAVA, ocorrido no dia
1/6/2022, cujo funeral se realiza amanhã, dia 4/6/2022, às 11.00 horas, no Cemitério de
Lhanguene, antecedido de velório na capela do HCM, às 9.00 horas. Paz à sua alma. 4993

GONÇALVES CAPITINE 
MACHAVA

FALECEU

A Direcção-Geral da LAM, Comité Sindical e trabalhadores em geral 
comunicam com mágoa o desaparecimento físico do Sr. GONÇAL-
VES CAPITINE MACHAVA, trabalhador reformado, ocorrido no dia 
1/6/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, dia 4/6/2022, às 11.00 horas, 
no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório, às 9.00 horas, na capela do HCM. 
À família enlutada endereçam sentidas condolências. Paz à sua alma.  4924

CARLOS DA GRAÇA GABRIEL 
TEMBE
(Mano Caló)

FALECEU
Sua esposa Assa Gabriel, filhos Dário, Elísio, Whitney e Latoya, 
cunhados Beatriz, Filimone, Sabino, Alice, Manuela Albertina e 
Serafina, tios, primos, sobrinhos e toda a família Meigos comunicam com profundo 
pesar o falecimento do seu ente querido CARLOS DA GRAÇA GABRIEL TEMBE 
(Mano Caló), ocorrido no dia 30/5/2022, em Durban, cujas exéquias se realizam 
amanhã, sábado, dia 4/6/2022, em Durban, pelas 9.30 horas. Paz à sua alma.     4931

ESSTA ADRIANO MACAMO
FALECEU

Neste momento de dor imensa e indescritível, os filhos Cris-
tina, Honorio e Zeca, os netos Lília, Honório, Sheridan, Keyla 
e Liron, irmãos, cunhados, tios e demais família comunicam 
o falecimento de ESSTA ADRIANO MACAMO “Mama Essita”,
vítima de doença súbita, ocorrido no dia 2/6/2022, na sua residência, no bairro
de Bagamoyo. As cerimónias fúnebres serão no sábado e seguirão o seguinte
roteiro, velório no hospital central às 8.00 horas, às 9.00 horas em sua casa e às
11.00 horas, no Cemitério de Michafutene.        4929

ESSTA ADRIANO MACAMO
FALECEU

Seus irmãos Valentim, Maria Argentina, Carlos, Edmundo, 
Ozias e Samuel,  filhos, netos, sobrinhos, tios, cunhados e de-
mais familiares comunicam o falecimento do seu ente querido 
ESSTA ADRIANO MACAMO, ocorrido no dia 2/6/2022, na sua 
residência, no Bairro de Bagamoyo-Maputo, por morte súbita, cujas cerimónias 
fúnebres se realizam amanhã, sábado, dia 4/6/2022, às 11.00 horas, no Cemitério 
de Michafutene, antecedidas de velório na capela do HCM, às 8.00 horas. Entre 
o esplendor da luz perpétua que a tua alma descanse na paz de Deus. 4929

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A 
ZÂMBIA enfrenta a 
Costa do Marfim, às 
21.00 horas, em jogo 
da primeira jornada do 
Grupo “H” que mar-

ca o arranque da qualificação 
ao CAN-2023, que terá como 
palco o país do seu adversá-
rio, em Yamoussoukro, com 
os “Chipolopolo” a tentarem 
interromper o mais longo e 
inédito ciclo de três ausências 
consecutivas na maior festa do 
futebol africano.

Desde que fez a estreia em 
1974 e em 25 edições do CAN, a 
Zâmbia tomou parte no evento 
por 17 vezes, falhando apenas 
oito. De entre elas, três foram 
em igual número de últimas 
edições disputadas no Gabão 
(2017), Egipto (2019) e Cama-
rões (2021). As outras cinco 
vezes que a Zâmbia falhou  fo-
ram na Etiópia (1976), Nigéria 
(1980), Costa do Marfim (1984), 
Marrocos (1988) e Tunísia 
(2004).

Um dos países com enorme 
tradição no futebol africano e 
potência na região da África 
Austral,  a Zâmbia foi por duas 
vezes finalista vencido, em 
1974 e 1994, no Egipto e Tuní-
sia, respectivamente; terceiro 
classificado por três ocasiões, 
em 1982 (Líbia), Argélia (1990) 
e África do Sul (1996); quarto-
-finalista em duas ocasiões, no

COM a vitória clara sobre a 
Itália, por 3-0, em Wembley, 
Londres, a Argentina passou 
a somar duas taças “Finalíssi-
ma”.

Trata-se de uma compe-
tição recuperada pela UEFA e 
CONMEBOL (os respectivos 
presidentes Aleksander Ceferin 
e Alejandro Domínguez assi-
naram o Memorando de En-
tendimento a 15 de Dezembro 
de 2021) e que reúne os países 
campeões da Europa e da Amé-
rica do Sul.

A FIFA não reconhece ain-
da esta prova, que já teve duas 
edições anteriores: 1985 (Fran-
ça venceu Uruguai, por 2-0, 
em Paris) e 1993 (Argentina ga-
nhou à Dinamarca, por 5-4, no 
desempate por penaltes, após 
1-1 nos 120 minutos, em Mar 
del Plata). Pois agora a “alvi-
-celeste” bisou.

 De referir que, os dois países 
já se defrontaram 16 vezes, com 
vantagem da Itália (seis vitórias 
contra cinco derrotas agora), 
mas a “alvi-celeste” tem sido a 
besta negra da “squadra azzur-
ra” neste milénio (última vitó-

O GANA entrou na qualificação para a fase final 
do CAN com maior força, a realizar-se na Costa do 
Marfim em 2023, batendo em casa, por 3-0, a equi-
pa de Madagáscar, com golos de Mohamed Kudus 

(53), Felix Afena-Gyan (56) e Osman Bukari (84).
A Selecção ganesa soma três pontos no Grupo 

“E”, tal como Angola, que bateu a República Cen-
tro-Africana, por 2-1.

O AVANÇADO argentino Lionel Messi foi eleito Melhor em 
campo após a vitória da sua equipa sobre a Itália, por 3-0, na 
“Finalíssima” de 2022, em Londres.

O jogador de 34 anos foi escolhido pelo painel de ob-
servadores técnicos da UEFA, que deu crédito a Messi por 
um desempenho extraordinário em todos os momentos: 
“Ele controlou o jogo do princípio ao fim. Mostrou grande 
habilidade na assistência para Lautaro Martínez, fez passes 
importantes para os colegas e só por azar não marcou. Pre-
senteou o público, em Wembley, com uma exibição de luxo 
e foi um regalo para a vista”.

MARROCOS saiu derrotado no con-
fronto com os Estados Unidos, por 3-0, 
em jogo amigável, inserido na prepara-
ção das duas Selecções para o Campeo-
nato do Mundo-Qatar 2022.

O jovem Brenden Aaronson, após 
brilhante jogada de Christian Puli-
sic, abriu o marcador no TLQ Stadium 
(Ohio, nos EUA), aos 26 minutos. Ti-
mothy Weah, aos 32, e o estreante Haji 
Wright, na conversão de um penalte, já 
na segunda parte (64), completaram a 
vitória norte-americana.

A Selecção africana poderia ter di-
minuído também através de um penal-
te, a castigar falta de Joe Scally sobre 
Soufiane Rahimi, mas Amallah acertou 
na trave.

Marrocos enfrentará a Bélgica, o Ca-
nadá e a Croácia no Grupo “F”, enquan-
to os  Estados Unidos, que voltarão a um 
Campeonato do Mundo após ficar de 
fora no da Rússia-2018, estão inseridos 
no Grupo “B” com a Inglaterra, o Irão e 
o vencedor do “play-off” europeu entre 
País de Gales e Ucrânia.

A SELECÇÃO da Ucrânia venceu de 
forma sensacional a Escócia, por 
3-1, em Glasgow e vai discutir com
o País de Gales um lugar no “Mun-
dial”-2022.

Yarmolenko inaugurou o mar-
cador pouco depois da meia-hora 
e já na segunda parte, Roman Yare-
mchuk, assinou de cabeça o 2-0 aos 

49. 
Aos 79 minutos, Callum McGre-

gor reduziu para os escoceses, que 
tentaram de todas as formas possí-
veis chegar ao empate, mas acaba-
ram penalizados pelo desequilíbrio 
posicional. No quinto minuto da 
compensação, quando quase toda a 
equipa escocesa estava em peso no 

ataque, a Ucrânia conseguiu ensaiar 
um contra-ataque finalizado por 
Artem Dovbyk, lançado em campo 
uns minutos antes para o lugar de 
Yaremchuk.

Segue-se agora novo duelo, com 
Gales em Cardiff a 5 de Junho, este a 
valer um lugar no Qatar no final do 
ano.

NÃO DISPUTA O CAN DESDE 2017

Zâmbia tenta interromper 
ciclo negativo da sua história

A Zâmbia procura voltar a um palco onde esteve por 17 vezes, em 25 edições, desde a estreia em 1974

Senegal (1992) e Angola (2010) 
e, finalmente, campeão africa-
no no Gabão (2012). O Gabão, 
país da maior glória do futebol 
da Zâmbia é, paradoxalmente, 
o local da mais trágica página
da história do seu futebol e,
quiçá, de toda nação zambiana
desde a Independência (1964),
porque é o local do desastre aé-
reo que, a 28 de Abril de 1993,

matou 18 jogadores e toda a 
delegação de 30 elementos que 
se deslocava ao Senegal, para 
disputar as eliminatórias de 
acesso ao Mundial da FIFA dos 
EUA-94.

Na África Austral, a Zâmbia 
disputou 11 finais do Torneio 
da COSAFA, tendo ganho cin-
co edições (1997, 1998, 2006, 
2013 e 2019) e, como convi-

dado no Torneio da Confe-
deração de Futebol da África 
Oriental (CECAFA), foi cam-
peão em 1984 e 1991 e  finalista 
vencido por cinco vezes.

Com um curriculum inve-
jável, a Zâmbia falhou, mesmo 
assim, as três últimas edições 
do CAN, pelo que o jogo desta 
noite diante da Costa do Mar-
fim tem o simbolismo de mar-

car o arranque de uma nova era 
nos “Chipolopolo”, que estão 
num grupo em que são obri-
gados a jogar no limite. É que, 
com a Costa do Marfim já apu-
rada na qualidade de anfitriã, 
a qualificação ao CAN-2023 
passa por terminar a frente das 
Comores – adversário da pró-
xima terça-feira em Lusaka – e 
Lesotho, oponente na dupla 
jornada de Setembro.

E para chegar ao CAN, a 
Zâmbia reune uma geração 
na qual pontificam os no-
mes de Patson Daka e Enock 
Mwepu, jogadores do Lices-
ter City e Brighton & Hove 
Albion, ambos da Premier 
League da Inglaterra, Fashion 
Sakala (Glasgow Rangers FC, 
Escócia), Emmanuel Banda 
(Djurgardens IF, Noruega), 
Edward Chilufya (Midtjylland, 
Dinamarca) e, ainda, Toaster 
Nsabata, guarda-redes dos 
sul-africanos do Sekhukhune 
United.

Entretanto, no outro jogo 
do Grupo “H”, Comores rece-
be o Lesotho, a partir das 15.00 
horas. 

Nos demais jogos do dia, 
pelo Grupo “B”, Togo recebe 
Eswatini e, em casa empres-
tada no Marrocos, o Burquina 
Faso trava-se de razões com 
Cabo-Verde, às 18.00 e 21.00 
horas, respectivamente.

Gana entra a golear
Kudus abriu a goleada do Gana no arranque da disputa por um lugar no CAN

JOGO AMIGÁVEL

Marrocos “apanha” 

Argentina conquista 
“Finalíssima” 
29 anos depois

ria da Itália, por 3-1, aconteceu 
num particular em Zurique, a 
10 de Junho de 1987). 

As selecções chegaram a 
Londres em posições anta-
gónicas. A equipa de Lionel 
Scaloni não perdia há 31 jogos 
(agora 32), na melhor sequên-
cia actual a nível mundial, já a 

Itália, que não estará no “Mun-
dial”-2022 no Qatar, procura-
va recuperar o orgulho, após a 
humilhante eliminação contra 
a Macedónia do Norte, (0-1). 
Mas tal não aconteceu. Foi 
mesmo noite de fim de ciclo, 
como afirmara Roberto Man-
cini.     

Festa “alvi-celeste” no regresso da “Finalíssima”

Messi foi 
o melhor
em campo

LIGA DAS NAÇÕES

Duelo de vizinhos
aquece ronda inaugural

DUELO de vizinhos no Gru-
po A4 da Liga das Nações, 
com Bélgica e Holanda a 
encontrarem-se hoje, às 
20.45 horas, em Bruxelas, 
numa partida que colocará 
frente-a-frente duas for-
mações que recentemente 
alcançaram resultados re-
lativamente positivos e que 
já estão apuradas para o 
“Mundial”-2022.

Os belgas, que neste jogo 
não contarão com Jason De-
nayer e Thibaut Courtois, 
levam quatro jogos segui-
dos sem perder, sendo que 
as duas últimas derrotas 
sofridas foram precisamen-
te nesta prova, diante de 
França e Itália. Em termos 
de golos, em cinco dos úl-
timos seis jogos dos belgas 
houve pelo menos três golos 
e ambas as equipas marca-
ram.

Quanto à Holanda, apa-
rentemente na máxima for-
ça, não perdeu nenhum dos 
últimos nove jogos e em seis 
dos últimos oito, ao inter-

valo, já estava na frente. A 
turma holandesa, tal como a 
belga, foi a primeira a mar-
car em sete dos últimos oito 
jogos que disputou.

A fechar, um olhar ao 
confronto directo que mos-
tra que a Bélgica nunca per-
deu diante dos holandeses. 
O balanço é de duas vitórias 
e cinco empates, com a par-
ticularidade de apenas um 
desses jogos ter terminado 
com o marcador a zero. Já 
nos mais recentes, em 2016 
e 2018, o resultado foi um 
empate a um golo.

FRANÇA-DINAMARCA

Ainda hoje, a cidade de 
Paris recebe um jogo não 
menos aliciante. A França, 
anfitriã,  defronta a Dina-
marca, numa partida da pri-
meira jornada no Grupo A1.

Campeã mundial em tí-
tulo e detentora desta mes-
ma Liga das Nações, a Fran-
ça inicia a defesa do ceptro 
com uma partida que surge 

numa fase relativamente 
positiva, com sete jogos se-
guidos a ganhar e nove sem 
perder. Em cinco dos últi-
mos seis jogos dos franceses 
o marcador teve três ou mais 
golos.

Quanto aos dinamarque-
ses, que dominaram o seu 
grupo de apuramento rumo 
ao Qatar, entram em campo 
vindos de uma vitória sobre 
a Sérvia, num encontro de 
preparação em março, isto 
depois de terem sofrido duas 
derrotas, uma na qualifica-
ção e outra num particular. 
Em termos estatísticos, os 
nórdicos foram os primeiros 
a marcar em oito dos últi-
mos dez jogos que dispu-
taram, sendo que em cinco 
dos últimos sete o marcador 
final teve três ou mais golos. 
Na conta do confronto di-
recto há vantagem recente 
da França, com três jogos 
seguidos sem perder, com 
um empate e duas vitó-
rias. Para o mesmo grupo, a 
Croácia recebe a Áustria. 

Holandeses e belgas num confronto que promete ser electrizante

“MUNDIAL”-2023

Ucrânia discute acesso 
com País de Gales

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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LURDES Mutola considera José Craveirinha 
como um pai por tudo quanto fez para o 
sucesso da sua brilhante carreira no atletis-
mo, sublinhando que o homenagear é para 
ela uma obrigação.

Mutola falava na tarde de ontem, em 
Maputo, no lançamento da corrida por oca-
sião do Centenário José Craveirinha que terá 
lugar a 16 de Julho, um evento que visa ce-
lebrar os 100 anos que completaria este ano 
se estivesse vivo aquele que é tido como o 
poeta-mor do país.

Trata-se de um evento organizado pela 
Fundação Lurdes Mutola em coordenação 
com o Conselho Municipal da cidade de 
Maputo.

“Sou muito grata a José Craveirinha e há 
muito que sonhava com este evento. En-
frentámos muitas dificuldades, mas final-
mente conseguimos. É uma honra poder 
homenagear Craveirinha, por isso tenho a 
anunciar que também vou correr no dia 16 
de Julho”, revelou.

Mutola espera uma participação massi-
va de atletas neste evento que, segundo ela, 
visa, por outro lado, a descoberta de novos 
talentos.

Presente no acto, Zeca Craveirinha, fi-
lho do poeta-mor, considerou o gesto de 
Lurdes Mutola uma lição de gratidão por 
tudo aquilo que o seu pai representa para a 
ex-campeã olímpica.

“Quando a Lurdes me abordou pela pri-
meira vez sobre este evento, sinceramente 

não levei muito a peito, mas hoje estamos 
aqui a assistir a sua concretização. Lurdes é 
uma pessoa de palavra, humilde e que nun-
ca se esqueceu da família Craveirinha. Sem-
pre que está cá em Maputo não se esquece 
de passar da nossa casa. Ela era uma verda-
deira filha para o meu pai. Trata-nos como 
irmãos dela e sempre prestou atenção em 
nós, por isso encaro este acto como mais 
uma lição de gratidão por parte de Lurdes”, 
frisou.

A Corrida José Craveirinha irá com-
preender um percurso de 5,5 km e está 
aberta a federados e populares, com o iti-
nerário a compreender a Praça da Indepen-
dência, Avenida Samora Machel, Praça 16 
de Junho, Praça dos Trabalhadores, Avenida 
25 de Setembro e, novamente, Praça da In-
dependência, junto ao Paços do Conselho 
Municipal de Maputo. Haverá premiações 
do primeiro ao quinto lugar, neste momen-
to em discussão.

O seu lançamento aconteceu num even-
to público bastante concorrido no Paços do 
Município de Maputo e que contou com a 
presença dos representantes dos órgãos que 
tutelam o desporto a nível nacional e local.

Nascido a 28 de Maio de 1922, José Cra-
veirinha é considerado o poeta-mor de Mo-
çambique, mas também um grande impul-
sionador do desporto, com destaque para 
a descoberta, lapidação e lançamento de 
Lurdes Mutola para a carreira monstruosa 
que teve.

Lurdes Mutola trocando impressões com Zeca Craveirinha (esquerda) sobre a corrida

LURDES MUTOLA AFIRMA

Para mim é obrigação
homenagear Craveirinha

TRÊS jogos marcam esta noite a abertura da ter-
ceira jornada do Campeonato de Futsal da Cidade 
de Maputo com a turma de Jovens da Comunida-
de, a revelação da prova, a tentar manter a inven-
cibilidade e, por conseguinte, a liderança.

Com seis pontos, Jovens da Comunidade ba-
te-se com ISCIM, a partir das 19.00 horas, no pa-
vilhão do Grupo Desportivo Iquebal.

Um triunfo da primeira equipa permite que se 
mantenha no comando, independentemente do 
que acontecer no resto da jornada.

Ainda esta noite, o Iquebal bate-se com AD-
DEEC, a partir das 20.30 horas, no mesmo recin-
to. Os “maometanos” são claramente favoritos 

ao triunfo.
No pavilhão da Liga, a equipa da casa mede 

forças com o Gespetro, quando forem 19.00 ho-
ras.

A ronda só fecha amanhã com o Atlético a 
defrontar o Beúla FC. O embate está marcado 
para as 19.15 horas no pavilhão da Universidade 
Eduardo Mondlane.

Devido ao número ímpar de equipas (nove), 
Petromoc fica de fora esta ronda.

Este certame decorre no sistema clássico de 
todos-contra-todos em duas voltas. Os três pri-
meiros classificados ganham acesso directo ao 
Campeonato Nacional.

FUTSAL NA CIDADE DE MAPUTO

Jovens da Comunidade
tenta manter liderança

SALVADOR NHANTUM-

BO, em Joanesburgo

A 
SELECÇÃO Nacional 
de Futebol foi travada 
ontem com um empa-
te a um golo pela sua 
congénere do Ruanda, 

em partida da primeira jornada 
do Grupo “L” de qualificação 
ao CAN-2023. 

O golo dos ruandeses, 
apontado aos 60 minutos, foi 
mais consentido do que sofri-
do, pois os “Mambas” estavam 
melhor posicionados no terre-
no e procuravam os caminhos 
para o golo. E conseguiram re-
dimir-se marcando o tento do 
empate sete minutos depois, 
por intermédio de Ratifo. 

O combinado nacional até 
que entrou bem no jogo, mas 
não encontrava espaço para 
lograr os seus intentos perante 
a defesa compacta dos ruan-
deses. Geny Catamo e Reinildo 
foram os jogadores que mais 
se destacavam pelos flancos 
e em dois momentos lança-
ram flechas para a área, mas 
não correspondidas. Ratifo, 
o único ponta-de-lança que
Chiquinho Conde apostou no
início, estava bem vigiado. Os
“Mambas” circularam bem a
bola, procurando na medida
do possível colocar as bolas nos 
flancos.

Geny Catamo foi dando 
nas vistas pelo flanco direito e 
tentou penetrar sempre pela 
diagonal, confundindo a de-
fensiva ruandesa. Os “Mam-
bas” tiveram nos primeiros 
minutos maior posse de bola, 
que depois foi partilhada à me-
dida que os ruandeses iam es-
tudando o adversário. Houve, 
de seguida, um certo equilíbrio 
de forças em termos de disputa 
de bola, mas a balança pesou, 
depois de uma certa pausa, 
para a equipa moçambicana, 
que, a partir do segundo quar-
to, arrancou algumas jogadas 
de perigo sempre partindo 
dos flancos. Clésio, usando a 
sua técnica individual, furou 
da direita para a grande área e 
arrancou uma falta, aos 16 mi-
nutos. Chamado a cobrar, Do-
minguez atirou para a malha 
laterais. O flanco direito gerou 
pânico aos ruandeses. Witi pe-
netrou pela linha de fundo e 
depois de tirar um defesa pela 
frente centrou atrasado para 
Ratifo atirar desenquadrado, 
aos 26 minutos. 

Um minuto depois, Geny 
não conseguiu bater o guar-

QUALIFICAÇÃO AO CAN-2023

Golo consentido penaliza 
audácia dos “Mambas”

da-redes Olivier Kwizera, na-
quela assistência que veio do 
lado esquerdo do ataque. Ati-
rou para a defesa incompleta 
do “keeper” ruandês. 

O Ruanda respondeu aos 
29 minutos. Emmel foi à linha 
de fundo cruzar para o “capi-
tão” Medie Kagere, que, livre 
de qualquer marcação, atirou 
ao lado.

Os “Mambas” cresceram 
no jogo, com uma excelente 
circulação de bola, mas preci-
savam de um desequilibrador 
no último terço, que pudes-
se furar pela zona frontal da 
grande área abrindo espaço 
para que Ratifo ganhasse al-
guns remates que tanto preci-
sava. A alternativa, na ausência 
de soluções ofensivas a partir 
do meio-campo, foi colocar as 
bolas nos flancos. Mas os cru-
zamentos que saíam de vez em 
quando através de Geny Ca-
tamo ou Clésio, pela direita, e 
Reinildo, pela esquerda, foram 
desviados da rota de Ratifo. 

Mesmo assim, os “Mam-
bas” continuaram na mó de 
cima. Empurraram o adver-

sário para o seu meio-cam-
po, porém continuou a faltar  
capacidade de desfazer a teia 
defensiva ruandesa pela zona 
frontal da grande área e espa-
ços para remate.

Noutro lance vistoso dos 
“Mambas”, por sinal o último 
na etapa inicial, Reinildo foi à 
linha de fundo cruzar atrasado 
para Witi, que endossou o es-
férico para Ratifo cabecear ras-
teiro quase a “beijar” o poste.

Foi-se ao intervalo e os 
“Mambas” regressaram com 
a mesma dinâmica. Empur-
raram os ruandeses para o seu 
meio-campo, mas soluções 
ofensivas continuaram a es-
cassear.

Geny Catamo, sempre ac-
tivo na ala direita, em mais 
uma diagonal, flectiu para o 
interior da grande área e, de-
pois de tirar um contrário, 
encheu o pé esquerdo para a 
defesa incompleta de Kwize-
ra, aos 55 minutos. Na recar-
ga, Witi mandou a bola para as 
mãos de Kwizera.

Mas quem não marca arris-
ca-se a sofrer, eis que a selec-

O LATERAL-direito dos “Mambas” diz que a “culpa” foi do guar-
da-redes ruandês para que a Selecção Nacional não conseguisse a 
vitória na noite de ontem.

“Fizemos de tudo para marcar, mas o mérito vai para o guarda-
-redes deles que conseguiu defender-se bem. Mas nada está per-
dido. É o nosso primeiro jogo. Agora é só prepararmos o próximo
jogo. Vamos continuar a perseguir os nossos objectivos que passam 
pela qualificação ao CAN”, assegurou.

O SELECCIONADOR Nacional, 
Chiquinho Conde, era um ho-
mem inconformado no final da 
partida, porque a vitória que 
era o principal objectivo dos 
“Mambas” não foi conseguida.

“Entrámos a pressionar. 
Houve situações de erro na for-
ma como tínhamos treinado, 

que era pressionar e obrigar 
sempre o adversário a jogar para 
fora e ganharmos as segundas 
bolas. Conseguimos equilibrar, 
mas havia muita ansiedade. 
Criámos boas situações para fi-
nalizar. O Ruanda teve apenas 
uma na primeira parte e po-
díamos ter saído a ganhar para 

CLÉSIO BAÚQUE, LATERAL-DIREITO

CHIQUINHO CONDE, TÉCNICO DOS “MAMBAS”

Nada está perdido

Criámos boas 
situações para finalizar

o intervalo. Na segunda parte,
contra a corrente de jogo, so-
fremos o golo. E a equipa até
reagiu bem, conseguiu ir atrás
do golo da igualdade. Tivemos
outra oportunidade para Ratifo
e não conseguimos concretizar. 
Tentámos alterar, jogando com
dois pontas-de-lança (entrou
Telinho). Surtiu efeito, mas
depois baixámos um pouco as
linhas. Houve falta de discer-
nimento na primeira fase e a
equipa começou a ressentir-se. 
Fiz algumas alterações, para
uma linha de três, que não re-
sultou. Não conseguimos ter o
maior caudal ofensivo, antes
pelo contrário o Ruanda criou
situações que pudessem cer-
car a nossa equipa. Mas serve
de aprendizado, e é pena que
não conseguimos ganhar aqui.
Agora é levantar a cabeça, dar
um conforto aos jogadores por
tudo que fizeram”, comentou.

ção moçambicana sofre numa 
jogada em que Zainadine Jr. 
alivia uma bola metida na área 
para Blaise, que, desmarcado, 
e vendo Ernan adiantado nos 
postes, endossou o esférico, 
que foi “beijar” as malhas, aos 
60 minutos.

A vantagem dos ruandeses 
foi de pouca duração, pois os 
“Mambas” igualaram a partida 
aos 67, com Ratifo a corres-
ponder de cabeça um cruza-
mento para a área. O 1-1 não 
reflectia a realidade dos factos 
no terreno. Mas aceitava-se já 
que os ruandeses aproveitaram 
a oportunidade mais clara que 
tiveram.

Nesta fase do jogo, o equi-
líbrio de forças foi notório. Os 
ruandeses também abriram-se 
mais, circulando a bola e leva-
ram muito perigo à baliza de 
Ernan, que, numa dessas jo-
gadas, foi forçado a uma defesa 
apertada.

A segunda parte foi tão 
equilibrada e os últimos minu-
tos foram de algum sossego na 
defensiva moçambicana, que 
nalgumas vezes sofria deslizes 
nas suas subidas para o ata-
que. O quarteto de arbitragem 
etíope, liderado por Bamlak 
Weyesa, portou-se bem.

FICHA TÉCNICA

COMISSÁRIO DA CAF: 
Khalid Adallah Mohamed, da 
Tanzania 

ÁRBITRO: Bamlak Tes-
sema Weyesa, coadjuvado 
por Temesgin Samuel Atan-
go e Fasika Biru Yehualashet 
Fasika. O quarto árbitro foi 
Tewodros Mitiku

MOÇAMBIQUE: Ernan; 
Clésio, Zainadine Jr., Mexer 
e Reinildo; Kito, Kambala, 
Geny Catamo e Witi (Gildo); 
Dominguez (Bruno Langa) e 
Ratifo (Telinho)

TREINADOR: Chiquinho 
Conde

RUANDA: Olivier Kwi-
zera; Serumogo Ali (Fitina 
Omborenga), Manzi Thierry; 
Salomon Nirisarike, Mutsinzi 
Ange e Emmel Imanishimwe; 
Bizimana Djihad, Nishimwe 
Blaise (Djabel Manishimwe) 
e Rafael York (Muhire Kevin); 
Muhadjiri Hakizimana (An-
toine Ndayishimiye) e Medie 
Kagere (Jean Ruboneka).

TREINADOR: Carlos Fer-
rer.

DISCIPLINA: cartões ama-
relos para Geny Catamo, do 
lado moçambicano, e Fitina 
Omborenga

Geny Catamo, com a bola bem dominada, tenta furar a cortina defensiva dos ruandeses
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“NADA mais move um povo que a 
confiança em seus líderes e o espíri-
to de posse e pertença à sua pátria”, 
disse o porta-voz da Autoridade do 
Canal do Suez (SCA), George Safwat.

Voltamos hoje a falar de infra-
-estruturas no Egipto. Focamo-nos
mais no Canal de Suez e na Nova Ca-
pital Administrativa do país, em edi-
ficação próximo de Cairo.

Inaugurado em 1869, o Canal de 
Suez, na desértica península do Sinai, 
conecta o Mar Vermelho (Sul) ao Mar 

Mediterrâneo (Norte), tornando-se a 
rota marítima mais curta entre a Ásia 
e a Europa desde então. Em 2014, as 
autoridades egipcias decidiram do-
brar a capacidade da hidrovia cons-
truindo uma segunda “faixa”, para 
aumentar o volume e rapidez do flu-
xo do tráfego entre os dois extremos.

A primeira parte do projecto, um 
novo canal, de 72 quilómetros, foi 
inaugurado em 2015, após um ano de 
trabalhos, executados substancial-
mente por empresas egipcias. Na-
cional também foi o financiamento 
da obra. Uma “vaquinha” entre en-
tidades e cidadãos egípcios permitiu 

arrecadar o equivalente a cerca de 
523,7 mil milhões de meticais.

Feita a obra, “o dinheiro que so-
brou está a ser aplicado em vários 
projectos de desenvolvimento da re-
gião”, disse George Safwat, num en-
contro com jornalistas africanos, em 
Ismailia, cidade-sede da SCA.

Questionado como os egípcios 
aceitaram contribuir para a abertura 
do novo canal, o porta-voz da SCA 
disse claro: “nada mais move um 
povo que a confiança em seus lideres 
e o espírito de posse e pertença à sua 
pátria.”

Embora arrecadado de modo di-

ferente, é com auto-financiamento 
que a futura capital administrativa do 
Egipto, cidade ainda sem nome,está 
a ser erguida a 45 quilómetro a nor-
deste de Cairo.

Em pleno deserto está a nascer 
um oásis, onde tudo está planeado ao 
pormenor, incluindo o número má-
ximo de seus habitantes, 6,5 milhões 
de pessoas. A futura cidade, onde 
cada coisa tem seu lugar definido, 
assume-se como muito futurísti-
ca, com planeamento sustentável e 
um novo polo turístico para o país. 
O verde, incluindo um “rio” de ár-
vores, fazem parte do panorama da 

nova capital. 
A cidade tem financiamento 

maioritariamente privado. Este as-
pecto levanta o debate sobre o preço 
de casas, mas Khaled el-Husseiny 
Soliman, porta-voz do autoridade 
gestora do projecto, a ACUD, mini-
miza as críticas e esclarece que a urbe 
acolherá todos egípcios. “Teremos 
aqui um bairro para operários”.

Outro aspecto de realce neste 
projecto é o facto de a execução das 
obras estar a cargo, essencialmen-
te, de construtoras egípcias, o que 
contribui para o empoderamento das 
empresas nacionais.

O 
SECRETÁRIO-GERAL das 
Nações Unidas, António 
Guterres, pediu nesta quar-
ta-feira “acções rápidas e 
decisivas” para garantir “um 

fluxo constante de alimentos e ener-
gia” visando resolver uma crise a vis-
ta nos países mais desfavorecidos. 

Guterres disse ainda que a guer-
ra na Ucrânia “alimenta uma crise 
global tridimensional, de alimentos, 

energia e finanças, que sobrecarrega 
povos, países e economias mais vul-
neráveis”.

O SG da ONU, que falava numa 
conferência de imprensa em Esto-
colmo, na Suécia, à margem da Con-
ferência Estocolmo+50, salientou a 
necessidade de “levantamento das 
restrições à exportação, atribuição 
de excedentes às populações vulne-
ráveis e a adopção de medidas contra 

o aumento dos preços dos alimentos,
para acalmar a turbulência dos mer-
cados”.

 A Rússia e a Ucrânia respondem 
por cerca de 30% da produção mun-
dial de trigo.

O temor de uma grande crise ali-
mentar faz-se sentir particularmen-
te em África, onde em muitos países 
com uma população maioritariamen-
te pobre é directamente afectada pela 

subida de preços - que os Estados não 
podem conter por falta de recursos fi-
nanceiros - como no Corno de África, 
onde perdura uma seca de grandes 
proporções.

 Expressou ainda esperança nas 
negociações com a Rússia e Ucrânia 
para resolver a crise alimentar global, 
embora tenha admitido que não há 
um acordo próximo.

O Secretário-Geral da ONU criou 

duas equipas de trabalho, há algumas 
semanas, para negoceiar um amplo 
acordo sobre segurança alimentar 
que inclui os dois beligerantes.

António Guterres participou on-
tem, em Estocolmo, na abertura da 
conferência Estocolmo+50, que co-
memora meio século do evento reali-
zado na capital sueca, onde teve ori-
gem o Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente.-(PNUMA) 

ÁFRICA deverá registar uma 
redução em 94% do número 
de mortes por Covid-19 este 
ano face a 2021, estima a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS), que justifica a previsão 
com o aumento da vacinação, 
da imunidade natural e a res-
posta à doença.

Segundo o estudo, publi-
cado na revista científica Lan-
cet Global Health, os países 
africanos registaram em 2021 
um total de 113.102 mortos 
por Covid-19, mas um núme-
ro significativo de vítimas não 
terá sido registado, pelo que a 
cifra real poderá ser de 350 mil.

Se as tendências de trans-
missão se mantiverem, o mo-
delo da OMS prevê que até ao 
final deste ano ocorram 23 mil 
mortes, mas se surgir uma va-
riante que seja 200% mais le-

tal, o número pode ultrapassar 
70 mil.

“No ano passado perdemos 
uma média de 970 pessoas por 
dia. É um número de vítimas 
catastroficamente alto”, disse 
a directora da OMS para África, 
Matshidiso Moeti, citada num 
comunicado da organização.

Para este ano, a OMS prevê 
que o número de mortes “en-
colha para 60 por dia”, o que 
Moeti considera “uma enorme 
conquista para a região e um 
testemunho dos esforços dos 
países e parceiros”.

A diferença entre o núme-
ro de casos e mortes em 2022 
deve-se ao aumento da vaci-
nação, à melhoria da resposta 
à pandemia e a imunidade por 
infecção prévia, o que, embo-
ra não previna a reinfecção, 
impede as formas graves da 

doença e a morte.
A OMS conclui que em 

2021 a região africana sofreu 
uma pandemia particular-
mente letal, estimando que a 
Covid-19 tenha sido a sétima 
maior causa de morte, logo 
abaixo da malária, enquan-
to em 2020 foi a 22.ª causa de 
mortes na região.

O aumento significativo 
das mortes em 2021 deveu-se à 
variante Delta do Sars-CoV-2, 
mais infecciosa e que provoca-
va mais doença grave.

No entanto, para a directo-
ra da OMS-África, “o trabalho 
ainda não está feito” pois sem-
pre que se relaxa, a Covid-19 
reacende-se e a ameaça de 
novas variantes continua real o 
que exige prontidão para lidar 
com esse perigo sempre pre-
sente. - (Lusa)

O PRESIDENTE sul-africano, 
Cyril Ramaphosa, está a ser 
acusado, pelo antigo chefe da 
secreta do país, de suposta la-
vagem de dinheiro, alegações 
que a Presidência negou on-
tem, sublinhando serem in-
fundadas.

Uma queixa criminal foi fei-
ta, quarta-feira, pelo ex-chefe 
da secreta Arthur Fraser, con-
tra o Presidente acusando-o 
de violar a Lei de Prevenção ao 
Crime Organizado.

Fraser divulgou um comu-
nicado na quarta-feira anun-
ciando ter aberto um caso na 
delegacia da Polícia de Rose-
bank, área de Joanesburgo, 
contra o chefe de Estado, ale-
gando que havia incluído na 
sua queixa imagens de vídeo e 
outras provas sobre um arrom-
bamento na reserva de animais 
pertencente a Ramaphosa em 
Fevereiro de 2020, na província 

do Limpopo.
Fraser alegou que cerca 

de quatro milhões de dólares 
(255,5 milhões de meticais) 
em numerário foram rouba-
dos na reserva e com suspeitos 
sequestrados e interrogados. 
Acrescentou que Ramaphosa 
“escondeu” o incidente da Po-
lícia e das autoridades fiscais na 
altura.

A Presidência emitiu ontem 
um comunicado onde confir-
ma que ocorreu um roubo na 
reserva do Presidente, mas que 
as alegações de Fraser não têm 
base. 

“O Presidente Ramaphosa 
deixa claro que não há base para 
as alegações de conduta crimi-
nosa que foram feitas contra ele 
na queixa de Fraser”, lê-se na 
nota, que acrescenta “a Pre-
sidência pode confirmar que 
ocorreu um assalto à reserva do 
Presidente no Limpopo a 9 de 

Fevereiro de 2020 em que foram 
roubados os rendimentos da 
venda de caça”. 

A Polícia confirmou ao 
News24 que um caso de suposta 
lavagem de dinheiro e seques-
tro foi registado na quarta-feira 
contra Ramaphosa pelo ex-
-chefe da secreta Arthur Fraser.

“O Serviço da Polícia da
África do Sul (SAPS) confirma
que os devidos processos serão
seguidos”, disse o porta-voz
Coronel Athlenda Mathe.

A nota da Presidência in-
dica que “o Presidente estava a
participar na Cimeira da União
Africana em Addis Abeba no
momento em que o incidente
ocorreu. Ao ser avisado do rou-
bo, Ramaphosa relatou o inci-
dente ao chefe da Unidade de
Protecção Presidencial do Ser-
viço de Polícia sul-africano para 
investigação.” - (NEWS24/
EWN)

A ONDA actual de casos de varíola dos macacos 
em cerca de 30 países, fora das regiões endémicas, 
sugere que a transmissão do vírus passou desper-
cebida por algum tempo, anunciou a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) na quarta-feira.

“O surgimento súbito da varíola dos macacos 
em diferentes países no mesmo período sugere 
que a transmissão não foi detectada durante certo 
tempo”, declarou o director da organização, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, em uma conferên-
cia de imprensa.

Mais de 550 casos em 30 países nos quais a 
enfermidade não é endémica e só é notificada ex-
cepcionalmente foram registados pela OMS des-
de o início do surto actual de casos há cerca de um 
mês, acrescentou.

A chegada do vírus a Europa, América do 
Norte e Médio Oriente causou preocupação nas 
últimas semanas e o temor de uma nova pande-
mia.

“A OMS exorta os países afectados a ampliar a 

vigilância e a rastrear os casos nas suas comuni-
dades”, advertiu Tedros, que ressaltou que qual-
quer um pode ser infectado pelo vírus em caso de 
contacto próximo com um doente.

Apesar de a OMS esperar um aumento no nú-
mero de casos, ainda não se pode falar de pande-
mia.

“Trata-se de uma onda de casos, e elas podem 
ser interrompidas”, disse a responsável técnica da 
OMS para a varíola do macaco, Rosamund Lewis, 
ao ressaltar que a propagação actual da doença 
era “uma fonte de preocupação”.

“Embora a onda actual de casos não tenha 
causado mortes, o vírus da varíola do macaco 
causa mortes todos os anos no continente afri-
cano há pelo menos meio século”, acrescentou a 
doutora Lewis.

O vírus da varíola dos macacos apresenta si-
milaridades com o da varíola humana, erradicada 
desde os anos 1980, quando foram encerradas as 
campanhas de vacinação. - (SWISSINFO)

Macky Sall reúne-se        
com Putin  
O CHEFE do Estado do Senegal e presidente em exercício da 
União Africana (UA) reúne-se hoje, em Sochi, para conver-
sações com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, em torno 
da cessação de hostilidades na Ucrânia, disse o gabinete de 
Macky Sall. Esta visita “faz parte dos esforços da actual pre-
sidência da União Africana para contribuir para a pausa da 
guerra na Ucrânia, e para a libertação de “stocks” de cereais 
e fertilizantes, cujo bloqueio afecta particularmente os paí-
ses africanos”, de acordo com a mesma nota. Na visita, que 
decorre na sequência de um convite do Kremlin, Sall está 
acompanhado pelo presidente da Comissão da União Africa-
na, Moussa Faki Mahamat.

Brasil desvaloriza polémicas 
da IURD em Angola   
O CHEFE da diplomacia brasileira remeteu as polémicas da 
Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em Angola para o 
plano judicial, negando que afectem a relação entre os dois 
países, e realçou o apoio da igreja à comunidade brasileira 
no país africano. Carlos Alberto França disse que o assunto 
não foi abordado com o seu homólogo angolano na reunião 
da III Comissão Bilateral de Alto Nível entre Angola e Brasil, 
que decorreu na quarta-feira em Luanda, sublinhando que 
este não é nenhum problema na relação entre os dois países 
e que o Governo brasileiro não comenta decisões da justiça. 
“É apenas um aspecto na nossa relação. Há outros que temos 
e que reforçam a nossa relação. Seguramente não é um pro-
blema nas relações do Brasil com Angola, é apenas uma das 
muitas dimensões que tem a nossa relação bilateral”, disse o 
ministro das Relações Exteriores à saída da reunião.

EUA com novo enviado  
para o Corno de África 
OS Estados Unidos da América (EUA) nomearam na quarta-
-feira um diplomata de carreira, Mike Hammer, como o seu
novo enviado especial para a região do Corno de África, com 
a delicada tarefa de consolidar os frágeis esforços para a paz
na Etiópia. Ex-embaixador norte-americano no Chile e de-
pois na República Democrática do Congo (RDCongo), o novo 
enviado especial é conhecido tanto pela sua cortesia como
pela franqueza, que lhe valeram o respeito em Kinshasa, mas 
também a ira de alguns, quando elencou os males dos gran-
des países da África Central. Hammer substitui David Satter-
field, outro diplomata experiente, que assumiu em Janeiro o
cargo de outro enviado, Jeffrey Feltman. Este último, renun-
ciou ao cargo sem esconder a sua frustração com a situação
na Etiópia, mas também no Sudão.

Ganha liberdade homem 
que tentou matar Reagan
JOHN Hinckley Jr., que tentou matar o Presidente dos EUA 
Ronald Reagan, em 1981, para impressionar a actriz Jodie 
Foster, será libertado de qualquer controlo judicial este mês, 
anunciou um juiz federal. O juiz do Tribunal Distrital dos 
EUA, Paul L. Friedman, tinha libertado Hinckley de todas 
as restantes restrições em Setembro, mas impôs que a sua 
ordem apenas entraria em vigor a 15 de Junho. A audiência 
final decorreu na quarta-feira, para garantir que Hinckley 
continuasse integrado na sua comunidade, na Virginia, onde 
mora há vários anos. Hinckley foi libertado de um hospital 
psiquiátrico em 2016, ao fim de mais de 30 anos de interna-
mento.Com 67 anos, disparou sobre Reagan à porta do hotel 
Hilton, de Washington, a 30 de Março de 1981.

Julgado ex-chefe
de segurança de Tshisekedi
O JULGAMENTO de François Beya, antigo responsável pela 
segurança do Presidente da República Democrática do Con-
go (RD Congo), Félix Tshisekedi, detido há quatro meses, 
inicia hoje num tribunal militar em Kinshasa. Beya deverá 
comparecer perante o tribunal militar, em Makala, a gran-
de prisão de Kinshasa, disse, num comunicado, o “Colectivo 
livre François Beya”, que apoia a causa do antigo “Senhor se-
gurança”, como era conhecido. Num documento, consulta-
do pela agência France-Presse, o tribunal confirma que ele é 
chamado a comparecer “perante o Supremo Tribunal Militar, 
especializado em questões repressivas de primeiro grau” na-
quela data. Beya é acusado, juntamente com outras pessoas, 
de ter “criado uma conspiração contra o chefe de Estado”, 
segundo “citação ao acusado”.

Pyongyang preside 
Conferência de 
Desarmamento
A COREIA do Norte assumiu ontem a presidência da Confe-
rência de Desarmamento da ONU sob críticas devido à sua 
política de armamento e aos ensaios com mísseis, violando 
as normas internacionais do Conselho de Segurança. Todos 
os meses, a presidência da Conferência sobre Desarmamento 
fica sob a responsabilidade de um dos seus 67 Estados-mem-
bros, por ordem alfabética, e este mês pertence ao país lide-
rado por Kim Jong-un. Na tomada de posse, o embaixador 
norte-coreano, Han Tae Song, comprometeu-se a “respeitar 
as posições de todas as delegações”, mas pediu que se con-
centrassem na agenda de Pyongyang. Apelou ainda aos res-
tantes membros que evitassem “atitudes politizadas”, que 
pudessem conduzir a um clima de confronto. 
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