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O teu comportamento pode pôr em risco a tua saúde, da tua 
família e dos teus amigos. Previne-te da Covid-19. 

Fica em casa.

OS índices de novos casos, internamentos e óbi-
tos devido à Covid-19 no mês de Julho sugerem 
que sejam redobrados esforços individuais e co-
lectivos para travar a actual tendência de acele-
ração da pandemia no país.

No mês em referência, que coincidiu com o 
início da terceira vaga, as autoridades sanitárias 
registaram 45.624 casos, 1953 internados e 556 
mortes. Estes dados mostram que a pandemia 
teve uma evolução média de 36.1 por cento em 
todos os indicadores.

O Ministério da Saúde refere que a tendência 
convoca todos a aumentarem os níveis de pre-
venção da Covid-19. A análise da situação epi-
demiológica do Instituto Nacional de Saúde (INS) 
mostra aumento da taxa de positividade em todo 
o país, com excepção da província de Tete, que
apresenta nos últimos dias uma descida.

De acordo com o INS, a pandemia continua a 
evoluir no mundo em termos de casos notifica-
dos e óbitos reportados, sendo que Moçambique 
apresenta, neste momento, a mais alta taxa de 

positividade do continente africano.
Refere que o país regista subida do número 

de infecções em quase todas as faixas etárias e 
crescimento acelerado de óbitos. Porém, a taxa 
de letalidade mostra-se maior no grupo dos in-
divíduos com mais de 60 anos.

Sobre os dados de actualização diária, as au-
toridades diagnosticaram 1421 infecções pelo 
novo coronavírus, fazendo com que o cumulati-
vo de pessoas infectadas ultrapasse 124 mil.

Entre domingo e ontem, 56 pacientes com 
complicações respiratórias deram entrada nos 
centros de isolamento, onde entretanto 44 tive-
ram alta hospitalar. Assim, 501 indivíduos estão 
internados em diversas unidades sanitárias.

As autoridades anunciaram ainda 17 mortes, 
que ocorreram na capital do país, províncias do 
Niassa, Manica, Inhambane, Gaza e Maputo. 

Entre domingo e ontem foram declarados 
4970 recuperados da doença, sendo que o país 
tem 27.664 casos activos e 1479 óbitos devido à 
doença.

O PRIMEIRO-MINISTRO, Carlos Agos-
tinho do Rosário, recomendou ontem a 
Autoridade Reguladora da Concorrên-
cia (ARC) a desencorajar práticas que 
ponham em causa o equilíbrio e a efi-
ciência do mercado, garantindo deste 
modo a protecção do consumidor. 

Falando em Maputo, na cerimónia 
da tomada de posse do novo presidente 
do Conselho de Administração da ARC, 
Iacumba Aiuba, o Primeiro-Ministro 
enfatizou que a promoção da concor-
rência entre os diferentes operadores 
no mercado estimula um ambiente de 
negócios favorável à consolidação do 
sector privado e cria condições para a 
atracção de mais investimentos e, con-
sequentemente, a dinamização da eco-

nomia nacional.
“É neste âmbito que a Autorida-

de Reguladora da Concorrência, no 
cumprimento da sua missão, deve agir 
guiando-se pelos princípios de inde-
pendência, isenção, transparência e 
competência técnica. Só dessa forma é 
que irá garantir uma concorrência que 
promova eficiência e estimule a inova-
ção no sector empresarial nacional”, 
frisou.

De acordo com o Primeiro-Minis-
tro, o novo PCA da ARC deve igual-
mente focalizar a sua actuação na di-
vulgação e implementação da Lei da 
Concorrência.

“Deverá promover a elevação do 
reconhecimento e da aceitação dos 

princípios da política da concorrência, 
por forma a continuarmos a promover 
uma cultura de concorrência sã no nos-
so país, bem como a protecção do po-
der de compra do consumidor”, frisou.

Na mesma cerimónia, Carlos Agos-
tinho do Rosário conferiu posse a Gil 
Bires, como novo director-geral da 
Agência para a Promoção de Investi-
mento e Exportações (APIEX); Geraldo 
Albasini, director-geral do Instituto 
Nacional de Normalização e Qualidade, 
IP (INNOQ); e Arlindo Mucone (direc-
tor-geral-adjunto). Empossou ainda 
Luís Machava para o cargo de director-
-geral-adjunto do Instituto para a Pro-
moção das Pequenas e Médias Empre-
sas, IP (IPEME).

O governante exortou o novo di-
rector da APIEX a garantir maior pro-
moção das potencialidades e oportu-
nidades de negócios existentes no país, 
condição necessária para Moçambique 
continuar a atrair investimento privado 
nacional e estrangeiro.

“Adicionalmente, no âmbito do 
processo da industrialização do nosso 
país, a APIEX deverá assegurar a cria-
ção e operacionalização das zonas eco-
nómicas especiais e francas industriais, 
que para além de beneficiar o mercado 
nacional irão promover e incentivar as 
exportações e, desse modo, contribuir 
para equilibrar a nossa balança comer-
cial e para a criação de mais postos de 
trabalho e renda”, disse.

M
ETADE da popula-
ção moçambicana 
terá, até ao pró-
ximo ano, aces-
so a um ponto de 

serviços financeiros formais a 
menos de cinco quilómetros 
do seu local de residência ou 
de trabalho.

A garantia foi dada ontem 
pelo Presidente da Repúbli-
ca, sublinhando que, para tal, 
a simplificação de regras e de 

condições para a abertura de 
contas pelas instituições ban-
cárias é fundamental, a par de 
programas de literacia finan-
ceira e de expansão de balcões 
do Banco Central. 

Filipe Nyusi, que falava na 
sede distrital de Zumbo, na 
inauguração de uma agência 
bancária, reconheceu, entre-
tanto, que, apesar do aumen-
to de instituições financeiras 
verificado nos últimos anos, o 

acesso a estes serviços ainda 
continua limitado. 

Precisou que nas zonas ru-
rais, onde reside a maioria dos 
moçambicanos, um terço da 
população percorre mais de 
três horas ou o dia inteiro para 
aceder a serviços financeiros 
formais. 

Foi por isso, segundo Nyu-
si, que o Governo lançou, em 
2016, a iniciativa presidencial 
“Um distrito, um banco”, 

que visa conferir total cober-
tura bancária do país, através 
de oferta de incentivos aos 
bancos comerciais com vista 
a instalarem pelo menos uma 
agência em cada distrito sem 
este serviço.

“A banca comercial deve 
identificar postos administra-
tivos e localidades com poten-
cial para o estabelecimento de 
mais agências ou de agentes 
bancários”, recomendou. 

OS grupos contemplados na 
etapa complementar da segun-
da fase da vacinação contra a 
Covid-19, que amanhã arranca, 
estão a efectuar o pré-registo 
nos postos mais próximos das 
suas residências e instituições 
do Estado.

A imunização deverá abran-
ger mais de um milhão de pes-
soas, sendo que o país tem neste 
momento mais de 3.2 milhões 
de doses de vacinas, 1.5 milhão 
das quais adquiridas pelo Minis-
tério da Saúde.

A vice-ministra do pelou-
ro, Lídia Cardoso, intervindo na 
cerimónia de recepção de 500 
mil doses da vacina Verocell ad-
quiridas pelo Governo, apelou 
aos cidadãos abrangidos para se 
dirigirem aos postos de vacina-
ção mais próximos das suas resi-
dências para fazer o pré-registo 

e receber a indicação da data e 
hora em que deverão tomar a 
vacina.

“As vacinas fazem parte 
do lote de 11 milhões de doses 
anunciadas pelo Presidente da 
República, Filipe Nyusi, na últi-
ma declaração à nação no âmbi-
to da situação de saúde pública. 
É mais uma prova do compro-
misso do Governo”, disse.

A dirigente lembrou a ne-
cessidade de as pessoas cum-
prirem as medidas de prevenção 
da Covid-19 decretadas pelas 
autoridades sanitárias, realçan-
do que a vacina não garante a 
protecção de contrair o novo 
coronavírus.

No quadro do arranque des-
ta etapa, residentes das cidades 
de Maputo e Matola procuravam 
ontem dirigir-se aos postos de 
vacinação para o pré-registo a 

fim de obter informações sobre 
a data e local da toma da vacina.

Centenas de idosos, profes-
sores e transportadores acor-
reram às escolas, círculos dos 
bairros e campos de futebol para 
se inscreverem. 

Na Escola Primária de Ma-
valane A, onde foram regista-
dos mais de 230 beneficiários, 
a direcção do estabelecimento 
de ensino optou por efectuar o 
registo dos idosos e funcionários 
com a finalidade de fornecer às 
autoridades da Saúde.

Refira-se que as autori-
dades sanitárias incluíram os 
motoristas e cobradores de 
transporte de passageiros, mo-
tociclistas e ciclistas, pessoas 
com mais de 50 anos que resi-
dem nos centros urbanos, pro-
fessores e funcionários públicos 
na vacinação.

ATÉ 2022

Metade da população 
terá  serviços 
financeiros próximos

Segundo o PR, a iniciativa “Um distrito, um banco” cria igualdade de oportunidade de acesso a produtos financeiros a todos moçambicanos

Através desta iniciativa, 
afirmou, o Governo está a criar 
igualdade de oportunidades 
em termos de proximidade e 
disponibilidade de produtos 
financeiros a todos os moçam-
bicanos sem distinção. 

Com a inauguração da 
agência de Zumbo, sobe para 
129 o número de distritos com 
pelo menos uma instituição fi-
nanceira formal, contra os 85 
em 2015.

Segundo o Chefe do Es-
tado, os empreendedores e 
agentes económicos deste dis-
trito e não só, com iniciativas 
de negócios financeiramente 
viáveis, podem ter facilidades 
de crédito para o seu investi-
mento. 

O governador de Tete, Do-
mingos Viola, disse, por seu 
turno, que na província apenas 
os distritos de Dôa e Marávia 
não têm banco. Enquanto isso, 
a secretária de Estado, Elisa 
Zacarias, mostrou-se confian-
te no desenvolvimento de An-
gónia, cuja economia assenta 
na agricultura, pecuária, pesca 
e no turismo.

Segundo o Mozabanco, o 
balcão servirá a todos, desde 
a população em geral, fun-
cionários, micro, pequenas e 
médias empresas locais, pes-
cadores e produtores, ofere-
cendo soluções financeiras 
inovadoras que ajudem a ren-
tabilizar os ganhos do seu es-
forço.

CONTAMINAÇÕES PELO NOVO CORONAVÍRUS

Impõe-se reforço 
de medidas para travar 
actual tendência

Abrangidos registam-se 
para vacinação 
a partir de amanhã

Vários citadinos apresentaram-se ontem aos postos de vacinação para o pré-registoPM defende concorrência
que proteja o consumidor

Celebra-se semana 
do aleitamento materno 
SOB o lema “Proteger a amamentação: uma responsabilida-
de de todos”, decorre de 1 a 7 de Agosto corrente a Semana 
Mundial do Aleitamento Materno. Moçambique celebrará o 
acto ao longo de todo o mês, devendo o lançamento oficial 
ter lugar na sexta-feira, no distrito de Matutuíne, província 
de Maputo, com a presença da esposa do Presidente da Re-
pública, Isaura Nyusi, segundo uma nota do UNICEF envia-
da à nossa Redacção. 

Conferência debate 
reconciliação nacional
A UNIVERSIDADE Pedagógica de Maputo 
(UP-Maputo) e o Instituto Superior de Artes 
e Cultura (ISARC) promovem hoje, na capi-
tal, uma conferência com o objectivo de de-
bater, numa perspectiva académica interdis-
ciplinar, as condições e possibilidades para 
uma reconciliação nacional no país. O evento 
terá como oradores  o antigo Presidente da 
República Joaquim Chissano e o Bispo Eméri-
to da Diocese dos Libombos, Dom Dinis Sen-
gulane.   

Avaria deixa 
bairros de Moatize 
às escuras 
OS  bairros 25 de Setembro, Chithatha, Matchiki-t-
chiki e 1.o de Maio, no distrito de Moatize, província 
de Tete, encontram-se sem energia eléctrica em re-
sultado de uma avaria no transformador da sua su-
bestação. Um comunicado recebido pelo “Notícias” 
indica que a avaria ocorreu na noite de domingo, 
sendo que, neste momento, equipas da Electricida-
de de Moçambique (EDM) já estão a trabalhar para 
restabelecer o fornecimento de energia eléctrica.  

Abuso sexual de menores cada vez 
mais preocupante em Nampula

Mais de 600 milhões para projectos 
de conservação na Reserva do Niassa

Moçambique estagia em Portugal 
para o Mundial de Futebol de Praia

Morreu músico Jah Bee
MORREU ontem, na cidade da Beira, província de Sofala, o 
músico Alfredo Binda, mais conhecido na arena artística por 
Jah Bee. Ainda são escassas as circunstâncias do seu desa-
parecimento físico, mas sabe-se que o artista foi acometido 
por um mal-estar que o perturbou nos últimos dias. Uma 
das vozes mais representativas do reggae, estilo musical que 
abraçou com fervor, Jah Bee é autor de sucessos como “Tanta 
gente vai morrer”, “A voz dos escravos” e “Um presente para 
você”, este último tema que dá título ao seu único disco de 
originais, lançado no ano  2004. Para além de músico e filan-
tropo, Jah Bee era contabilista de profissão. Fez a vida entre 
as cidades da Beira e Maputo, bem como passou um tempo 
radicado no Zimbabwe.
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Se tiveres uma doença crónica como HIV, Hipertensão ou Diabetes, continue 
a ir às consultas e tomar a medicação de forma regular

Macossa declarado livre 
de fecalismo a céu aberto

RACHIDE SELEMANE

O 
DISTRITO de Macos-
sa, norte da província 
de Manica, foi de-
clarado, no primeiro 
semestre deste ano, 

livre de fecalismo a céu aber-
to, num projecto com o apoio 
financeiro do UNICEF.

A governadora de Manica, 
Francisca Tomás, revelou que 
este resultado foi graças o en-
volvimento de todos os acto-
res no processo.

“A participação activa dos 
diversos actores sociais no 

distrito foi fundamental para 
a mobilização da população, 
com vista à mudança de com-
portamento em relação a esta 
prática prejudicial à saúde pú-
blica, com destaque para os 
profissionais de comunicação 
social, que jogam um papel 
crucial na disseminação de 
mensagens de consciencia-
lização às comunidades, in-
clusive com recurso a línguas 
locais” afirmou.

Segundo a governadora, os 
líderes comunitários e religio-
sos e outras figuras influentes 
do distrito, constituíram tam-

bém a força motriz na promo-
ção de boas práticas de sanea-
mento, higiene e salubridade 
nas respectivas comunidades, 
garantindo a observância das 
normas de convivência social. 
Encorajou-os a monitorarem 
o processo de construção de
latrinas e do sistema de lava-
gem das mãos, para que Ma-
cossa mantenha o estatuto de
distrito livre de fecalismo a
céu aberto (LIFECA).

Esta acção constitui uma 
resposta “a um dos compro-
missos assumidos pelo go-
verno, em relação à melhoria 

das condições de saneamen-
to, através da erradicação do 
fecalismo a céu aberto até ao 
ano 2025, bem como garantir 
o acesso universal aos servi-
ços de saneamento, higiene e
salubridade às famílias, esco-
las e unidades sanitárias, até
2030”, disse ainda. 

A governadora convidou 
os outros dez distritos da pro-
víncia a seguirem os exemplos 
de Macossa e a Guro, declara-
do  LIFECA em finais de 2020.

Por sua vez, o director 
provincial das Obras e Habi-
tação, Flávio Manuel, também  

“padrinho” do distrito, bem 
como o administrador Antó-
nio Dinis comprometeram-se 
a tudo fazerem para que Ma-
cossa mantenha o estatuto de 
território livre de fecalismo a 
céu aberto.

A população deste distri-
to mostra-se satisfeita com 
o empenho do governo e do
parceiro Fundo da Nações
Unidas para a Infància (UNI-
CEF), que durante a imple-
mentação do programa de
educação comunitária trou-
xeram melhorias em matéria
de construção, manutenção
e conservação de latrinas.
Esta mensagem foi apresen-
tada pelo líder comunitário,
Dito Faztudo, segundo o qual
Macossa está consciente so-
bre o uso correcto de latrinas,
abertura de aterros sanitários,
covas e fossas sépticas para
que não haja propagação de
doenças endémicas de origem 
hídrica, tais como cólera, di-
senteria, diarreias, malária,
entre outras.

UM EXEMPLO 
A SEGUIR NO PAÍS

Macossa tornou-se, pela 
segunda vez consecutiva 
campeão de saneamento do 
meio. O director nacional 
de Abastecimento de Água e 
Saneamento, Raul Matevuie 
Júnior, felicitou o distrito, di-
rigentes locais e da província, 
reconhecendo o papel que os 
líderes comunitários assumem 

para a concretização do pro-
jecto.

Segundo Raul Júnior, a 
adopção de boas práticas de 
higiene em todo o território 
nacional e, em particular em 
todo distrito de Macossa e a 
consequente construção e uso 
correcto de infra-estruturas 
de saneamento, deve inspirar 
outras regiões da província e 
do país, relativamente à er-
radicação do fecalismo a céu 
aberto.

“A província de Manica, o 
distrito de Macossa, suas lide-
ranças e comunidades são os 
heróis desta celebração, que 
resulta na melhoria da saúde 
pública, num momento em 
que o mundo é chamado a dar 
mais valor a pequenas acções, 
como a lavagem correcta das 
mão, que ajudam a salvar vi-
das, através da prevenção de 
doenças respiratórias, em 
particular da Covid-19”, vin-
cou Raul Junior.

O director nacional infor-
mou que o Plano Quinquenal 

volverem, activamente, para 
o alcance do saneamento se-
guro.

“Manter o estatuto de 
território livre de fecalismo 
a céu aberto e garantir a sus-
tentabilidade e melhoria das 
infra-estruturas ora erguidas 
em todo distrito de Macossa, 
coloca a província de Manica 
na mira de todas as atenções, 
pelo que o exemplo e as lições 
sobre a matéria devem ser 
estudadas e implementadas 
por todos os intervenientes. 
O êxito das acções garantirá 
a melhoria de saneamento e 
proverá o desenvolvimento 
o bem -estar da população”,
afirmou.

SEGUNDO O UNICEF

Deficiente saneamento 
custa cerca de 124 milhões 
de dólares por ano

A INSUFICIÊNCIA de infra-estruturas de saneamento em Moçam-
bique traduz-se em prejuízos financeiros de cerca de 124 milhões 
de dólaresn(7,8 mil milhoes de meticas, ao cambio do dia), segun-
do estimativas do Fundo das Nações Unidas para Infância (UNI-
CEF). 

Delfim Nhassavele, representante da coordenadora provincial 
deste organismo das Nações Unidas em Sofala, revelou que o índice 
de perdas financeiras para o país, corresponde a 1,2% do Produto 
Interno Bruto (PIB), devido a insuficiente saneamento, que resulta 
em gastos na assistência médica e medicamentosa, dias de pro-
dutividade perdidas por causa de doenças e de mortes prematuras 
relacionadas com o deficiente saneamento.

do Governo (2019-2024) e as 
metas preconizadas nos Ob-
jectivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) reiteram a 
necessidade de todos os sec-
tores e as comunidades se en-

“Por isso, estamos honrados por testemunhar e 
celebrar o segundo distrito livre de fecalismo a céu 
aberto em Moçambique e esperamos que mais distri-
tos possam aprender sobre o caminho percorrido por 
Guro e Macossa”, disse.

Delfim Nhassavele recordou que “no âmbito da 
implementação dos ODS, o governo moçambicano 
estabeleceu metas nacionais de expansão do acesso 
aos serviços básicos de saneamento e erradicação do 
fecalismo a céu aberto até 2025 bem como o acesso 
universal aos serviços básicos de saneamento seguro 
e higiene para famílias, escolas e unidades sanitárias 
ate 2030”.

Enalteceu também o papel importante jogado 
pelos líderes comunitários e religiosos, professores, 
agentes polivalentes elementares de saúde na cons-
ciencialização da população para mudança de atitude 
e na construção e manutenção de infra-estruturas 
de saneamento e higiene e saudou ao executivo da 
província de Manica pelo feito, reconhecendo que a 
implementação do saneamento com sucesso requer 
o envolvimento de todos os sectores do Governo aos
níveis provincial e distrital, da sociedade civil e do
privado. Dados do UNICEF apontam que a cobertura
do saneamento em Moçambique continua uma das
mais baixas ao nível da África Austral, e sustentam
que investir no saneamento tem um retorno econó-
mico positivo, estimado em quatro dólares por cada
dólar investido.

A agência da ONU refere que em todo o país, mais 
de sete milhões de habitantes praticam o fecalismo 
a céu aberto e mais de 17 milhões têm acesso a um 
saneamento inseguro.

A nível global, o UNICEF estima que 88% das 
mortes por diarreia em crianças menores de cinco 
anos no mundo, poderiam ser evitadas pelo acesso 
a saneamento, água e higiene seguros, contrariando 
os compromissos assumidos pelos Estados membros 
das das Nações Unidas, inseridos no quadro dos ODS.

Escassez de água passa 
para a história na vila-sede
MAIS de sete mil habitantes 
da vila-sede de Macossa, 
estão há já um ano de alí-
vio, por ter sido finalizado 
um velho problema rela-
cionado com a escassez de 
água potável, graças à ope-
racionalização do sistema 
de abastecimento do líqui-
do, no quadro da iniciativa 
presidencial Pravida, o qual 
absorveu dos cofres do Es-
tado perto de 99,5 milhões 
de meticais.

Segundo o director dis-
trital de Planeamento e In-
fra-estruturas de Macossa, 
Raimundo Chengo Creva, 
o sistema de abastecimen-
to de água é sustentado por
oito furos abertos no po-
voado de Cumbucane, cerca 
de três quilómetros da vi-
la-sede, donde derivam os
tubos de captação para uma
estacão elevada no perifé-
rico bairro 7 de Abril, pon-
to a partir do qual, a água é
tratada e bombeada para o
centro de distribuição, no
bairro 4 de Outubro.

“O sistema de abasteci-
mento de água à vila de Ma-
cossa possui dois tanques 
de distribuição, nomeada-
mente, um de apoio, com 
capacidade para 250 metros 
cúbicos, e outro, mais ele-
vado, a partir do qual a água 
é distribuída para a rede de 
consumidores ao nível da 
vila, através das torneiras 
montadas nas residências 
particulares e edifícios do 
Estado”, explicou Raimun-
do Creva, acrescentando 
que, actualmente, o mesmo 
conta com 435 ligações do-
miciliárias e três fontená-
rias públicas, para atender 
aos cidadãos que ainda não 
possuem torneiras nas suas 
residências.

Segundo Raimundo Cre-

tempo aqui em Macossa, 
devido a esse drama (da fal-
ta de água), que agora per-
tence ao passado”. 

DESAFIO CONTINUA 
EM ALGUMAS 
COMUNIDADES

O nível de abastecimen-
to de água contínua aquém 
das necessidades em mui-
tos pontos do distrito de 
Macossa, com a taxa de 
cobertura a situar-se em 
66,7%, o correspondente a 
35 mil habitantes, dos pou-
co mais de 51 mil no distri-
to.

O director distrital de 
Planeamento e Infra-es-
truturas, Raimundo Creva, 
considera esta realidade 
como mais um desafio para 
o sector nos próximos tem-
pos.

Neste momento, o dis-
trito conta com 114 fontes 
de água, dentre elas, 96 
bombas manuais, seis po-
ços protegidos, oito siste-
mas de água, quatro fon-
tanários, 64 dos quais em 
funcionamento e restantes 
31 inoperacionais, distri-
buídos pelos três postos 
administrativos de Ma-
cossa-sede, Nhamagua e 
Nguawala.

O líder tradicional de 
Dunda, Celestino Langui-
tone, do posto administra-
tivo de Nguawala, disse que 
a insuficiência de pontos 
de abastecimento tem ori-
ginado longas filas. “Exis-
tem, aqui, oito bombas, das 
quais sete funcionais. Se-
nhoras levam muito tempo, 
à espera da vez de chegar à 
boca da torneira. Por causa 
disso, assiste-se muita dis-
cussão e até lutas”, frisou.

Uma rua da vila de Macossa

Governadora de Manica proclama Macossa livre de fecalismo a céu aberto

O lider comunitário de Dunda, Dito Faztudo

va, o gestor, conjuntamente 
com técnicos dos Serviços 
Distritais de Plano e In-
fra-estrutura �SDPI�, têm 
vindo a realizar campanhas 
de sensibilização nas comu-
nidades sobre a importância 
do uso de água canalizada, 
apelando-as a optarem por 
ligações domiciliárias.

Os da residentes da vila - 
7 de Abril, 4 de Outubro e 25 
de Setembro -,  manifestam 
satisfação pela concretiza-
ção da iniciativa presiden-
cial, ao mesmo tempo que 
afirmam que o drama em 
torno do líquido ficou para 
a história ao nível da sede 
distrital.

“Há bastante tempo que 
esperávamos por água ca-
nalizada na sede distrital 
de Macossa, que satisfizes-
se às necessidades básicas 
da população. Agora, com 
o término da montagem e
entrada em funcionamento
do sistema de abastecimen-
to, já temos água a jorrar das
nossas torneiras e sentimos

que, de facto, o trabalho 
já foi realizado em respos-
ta ao nosso clamor. Eramos 
obrigados a percorrer lon-
gas distâncias à procura da 
água”, assim se exprimiu 
o régulo de Macossa-sede,
Samuel Creva Saíze.

Comentando o assunto, 
a funcionária do Governo 
distrital, Anabela Albano, 
referiu que o facto de o sis-
tema ter permanecido al-
gum tempo sem ser posto a 
funcionar, depois de ter sido 
montado, terá gerado entre 
os residentes penumbras, 
principalmente para senho-
ras, as que mais sofrem com 
a rotina diária de busca de 
água. Mas depois chegou a 
alegria.

Enquanto isso, dois alu-
nos da Escola Secundária 
Geral de Macossa, nomea-
damente, Lurdes José e Lu-
cas Mavuto, residentes no 
bairro Cumbucane, disse-
ram que “chegou o momen-
to de celebrarmos porque 
sofremos durante muito 

Delfim Nhassavele, do UNICEF

Raimundo Chengo Creva, director de Planeamento e Infra-estruturas

Acesse https://t.me/Novojornal
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

PUBLICIDADE

Jovem, neste momento, o lado maningue nice 
da vida é usar máscara e proteger-se da Co-

vid-19. Eu uso a máscara. E tu?

DUAS pessoas ficaram feridas, 
uma das quais com gravidade, na 
sequência de um atropelamento 
e um choque entre duas viaturas 
ocorridos no fim-de-semana, na 
cidade de Maputo.

As autoridades referiram que 
os sinistros terão sido causados 
por excesso de velocidade dos 
automobilistas e má travessia de 

peões.
Para manter a segurança ro-

doviária, a Polícia de Trânsito 
(PT) fiscalizou 1152 viaturas, ten-
do multado 302 automobilistas.

O porta-voz da PT na capital 
do país, Izildo Bule, apontou que 
94 condutores foram sanciona-
dos devido ao excesso de veloci-
dade.

MAIS de 500 pessoas foram de-
tidas no fim-de-semana em di-
ferentes pontos da província de 
Maputo, indiciadas de desobe-
diência às medidas de preven-
ção da Covid-19.

Os cidadãos foram detidos 
por equipas de fiscalização con-
junta compostas pela Polícia 
de Protecção, Municipal e Ins-
pecção Nacional das Activida-
des Económicas (INAE), que se 
desdobram para aferir o nível de 

cumprimento das medidas de 
prevenção determinadas pelo 
Governo.

Na ocasião, as brigadas en-
contraram situações de incum-
primento do recolher obrigató-
rio, venda e consumo de bebidas 
alcoólicas, poluição sonora, não 
uso da máscara, entre outras. 

Segundo Carmínia Leite, 
porta-voz do Comando da Po-
lícia da República de Moçambi-
que (PRM) na província de Ma-

puto, a corporação parqueou, 
igualmente, cerca de 300 viatu-
ras que circulavam depois das 21 
horas. 

No mesmo período, a Polícia 
encerrou 25 barracas de venda 
de comida por incumprimento 
do horário de fecho. 

A porta-voz assegurou que 
o trabalho vai continuar para
desencorajar a inobservância 
das regras de prevenção da Co-
vid-19.

UM acidente de viação no aces-
so ao Porto da Matola esteve na 
origem do congestionamento 
fora de comum registado no 
fim da tarde e início da noite 
de ontem na Estrada Nacional 
Número Quatro (EN4).

A situação fez com que 
camiões maioritariamente 
oriundos da África do Sul, que 
normalmente mudam de di-
recção no cruzamento do Fo-
mento, fossem até ao “nó” da 
Machava para aceder ao porto, 

através da Estrada Velha.
A situação acabou por gerar 

congestionamento na EN4, no 
sentido Matola-Maputo e vice-
-versa, sem que as causas esti-
vessem concretamente nesta
rodovia.

O
S hospitais da capital 
do país contam des-
de ontem com mais 
equipamento de 
protecção individual 

para os profissionais de saúde 
que estão na linha da frente no 
combate à Covid-19. 

O material, entregue ao 
Conselho Municipal da Cidade 
de Maputo pela Fundação de 
Caridade Tzu Chi, é compos-
to por mais de cem mil más-
caras cirúrgicas, 20 mil luvas, 
500 batas descartáveis, cem 

macacões de protecção e uma 
quantidade  não especificada 
de  medicamentos. 

O presidente do Conselho 
Municipal, Eneas Comiche, 
reconheceu a importância da 
doação para as unidades hos-
pitalares, argumentando que 
a sua insuficiência pode com-
plicar ainda mais a vida dos 
profissionais de saúde que se 
sacrificam para salvar vidas.

Afirmou que o número de 
infecções e óbitos pela Co-
vid-19 tende a aumentar sig-

nificativamente na urbe, pelo 
que município reforçou a pre-
venção da doença em lugares 
de risco, como mercados e ter-
minais de transportes.

“Criámos, em todos os dis-
tritos municipais, grupos de 
activistas que ministram pa-
lestras sobre medidas preven-
tivas”, referiu.

O presidente da Fundação 
de Caridade Tzu Chi, Dino Foi, 
disse que a sua organização 
trabalha em colaboração com 
as autoridades municipais para 

apoiar pessoas carenciadas em 
cesta básica e assistência aos 
hospitais com material médi-
co para conter a propagação da 
Covid-19, que tende a atingir 
contornos preocupantes. 

Indicou que a organização 
já doou máscaras de protecção 
e ventiladores para o Centro 
de Saúde da Polana-Caniço e 
Hospital Central de Maputo. 

“Oferecemos igualmente  
apoio material  aos grupos de 
risco como transportadores e 
jornalistas”, acrescentou.

Saúde recebe mais 
meios de prevenção 
da Covid-19

Maia material de protecção individual para profissionais de saúde

Inacessibilidade 
ao Porto da Matola 
congestiona EN4

Cerca de 500 detidos
por desobediência

Acidentes ferem duas
pessoas na capital do país

Na ocasião, oito condutores 
foram detidos por tentar subor-
nar as autoridades para se isen-
tarem das multas que lhes foram 
impostas por irregularidades.

Acesse https://t.me/Novojornal
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O ABSA Bank Moçambique realiza hoje a 4ª edição 
do Absa E-Series, um evento destinado a avaliar as 
perspectivas económicas em tempos de pandemia.

Em comunicado de imprensa, o Absa refere 
que o encontro será conduzido através da plata-
forma GoToWebinar, sob o tema “Mozambique 
Energy Outlook” ou através do canal Youtube do 
banco.

 ”A reunião servirá, igualmente, para discutir so-
luções para ultrapassar a crise imposta pela Covid-19 
e identificar projectos alternativos que os participan-
tes da cadeia de valor da indústria energética podem 
implementar”, refere o comunicado.

A fonte acrescenta que o Absa E-Series é parte 
das acções do banco visando contribuir positiva-
mente para dinamizar a economia nacional e a sessão 

de hoje  contará com presença de personalidades ac-
tuantes nos diversos ramos da economia.

“Serão debatidos temas como perspectivas eco-
nómicas em tempos de pandemia’; projectos alter-
nativos que os participantes da cadeia de valor po-
dem implementar e; soluções para ultrapassar a crise 
imposta pela pandemia da Covid-19”, aponta o ban-
co no comunicado. 

O PRESIDENTE da Associação 
Nacional de Agricultores da 
Guiné-Bissau (ANAG), Jaime 
Boles Gomes, afirmou ontem 
que a campanha de comer-
cialização da castanha de caju 
deste ano é a pior que ocorreu 
no país.

“Afirmamos que a cam-
panha de caju deste ano é a 
pior que aconteceu nesta ter-
ra, porque não trouxe ganhos 
ou rendimentos que os pro-
dutores aguardavam com toda 
a expectativa”, disse Jaime 
Boles Gomes.

Outra razão para a má 
campanha, apontada por Jai-
me Boles Gomes, é a pandemia 
de coronavírus.

“Mas é bom lembrar tam-
bém que a campanha do ano 
passado correu em plena pan-
demia, por isso correu mal”, 
disse à Lusa, o presidente da 
associação de agricultores 
guineenses.

Jaime Boles Gomes ex-
plicou que a campanha da 

castanha de caju está dividida 
em três fases.

A primeira tem início com 
a limpeza dos pomares e é 
realizada entre os meses de 
Novembro, Dezembro, por 
grupos de jovens recrutados 
pelos proprietários nas ta-
bancas e que são pagos ape-
nas no período da colheita da 
castanha.   

“Por causa da restrição, 
que impediu a aglomeração 
das pessoas, isso acabou por 
influenciar negativamente 
uma boa prestação do serviço 
em termos de limpeza”, 
disse.

A segunda fase é a da col-
heita, que é conhecida como 
a campanha de caju (colheita 
da castanha), onde se regista 
a deslocação das populações, 
em particular das mulheres, 
de uma região para a out-
ra e se realizam contratos de 
prestação de serviços da col-
heita de castanha com os 
donos dos pomares.

COM 36 MILHÕES DE METICAIS ADICIONAIS

ICM e Gapi reforçam crédito
para comercialização agrícola

O 
INSTITUTO de Cereais 
de Moçambique (ICM) 
e a Gapi reforçaram, 
recentemente, com 
mais 36 milhões de 

meticais a capacidade da Linha 
de Crédito para a Comercial-
ização Agrícola (LCCA).

Este valor eleva para cerca 
de 310 milhões de meticais a 
disponibilização deste instru-
mento destinado a financiar a 
aquisição e revenda dos exce-
dentes de produção agrícola. 

Desde o seu lançamento em 
Abril de 2019, a LCCA já abran-
geu cerca de 150 mil famílias 
camponesas em todo o país.

“O reforço desta linha visa 
fortalecer a capacidade dos 
comerciantes em adquirir os 
excedentes de produção da 
nossa população camponesa”, 
disse Mohamed Valá, director 
geral do ICM.

A fonte reconheceu que 
face à crescente demanda, o 
valor ainda não cobre as neces-
sidades, explicando que, por 
isso, “continuamos a desen-
volver esforços no sentido de 
mobilizar mais recursos para o 
reforço desta linha, que já im-
pacta a vida no meio rural, so-
bretudo na renda das famílias 
produtoras”.

Valá saudou o apoio do 
Ministério da Indústria e 
Comércio e a parceria com 
a Gapi, realçando que “a di-
sponibilização de serviços 
financeiros no meio rural, 
priorizando os nossos poten-
ciais beneficiários, que são os 
intervenientes da comercial-
ização agrícola, vai alavancar 
a inclusão económica e a in-
clusão financeira e, conse-

quentemente, melhorar a vida 
da nossa população rural”.

Para Adolfo Muholove, 
presidente da Comissão Exec-
utiva da Gapi, instituição que 
neste recente reforço da LCCA 
contribuiu com 31 milhões, “o 
objectivo principal continua 
a ser o de garantir a disponib-
ilidade de fundos para que 
comerciantes reforcem a sua 
capacidade técnica e financei-
ra para dinamizarem a comer-
cialização agrícola”.

“Desse modo, não só irão 

beneficiar as famílias, mas 
também alimentar a indústria 
agro-alimentar. Outro grande 
impacto desta linha é a sua 
contribuição para o desen-
volvimento da cadeia de valor 
agrícola, com realce para o au-
mento da produção e melhoria 
da segurança alimentar”, afir-
mou.

As duas instituições, desde 
o início da LCCA, associaram
o financiamento a actividades
de capacitação dos interveni-
entes para que melhorem as

suas habilidades de gestão. Nos 
programas de capacitação dos 
comerciantes, o tema central é 
o de que “crédito é responsab-
ilidade e tem de ser reembolsa-
do”.

“A nossa mensagem tem 
estado a ser acatada, daí ter-
mos apenas 1.5 por cento de 
incumprimento”, assegurou 
Amiro Abdula, director de Fi-
nanciamento da Gapi.

Desde o seu lançamento, 
a LCCA financiou, até Junho 
do presente ano, a comercial-

ização de cerca de 75.000 ton-
eladas de produtos diversos, 
com destaque para milho, fei-
jões, gergelim e soja, em todo o 
país, priorizando as províncias 
de Cabo Delgado, Niassa, Tete 
e Manica.

A LCCA é um instrumen-
to que visa reforçar a rede de 
comércio rural para estimular 
a produção e valorização de 
excedentes agrícolas, e integrar 
o sector familiar no mercado de 
bens alimentares e factores de
produção.

O financiamento vai alavancar a inclusão económica e financeira

Absa Bank debate
perspectivas económicas

Guiné-Bissau com pior 
época da castanha de caju

“Infelizmente, a pandemia 
do coronavírus não permitiu, 
igualmente, a deslocação das 
pessoas por causa das medi-
das de restrição impostas pelas 
autoridades sanitárias”, refe-
riu.

A terceira e a última fase é 
a fixação do preço de referên-

cia pelo Governo, o anúncio 
de abertura da campanha e 
o controlo da operação da
própria campanha de caju.

Jaime Boles Gomes afir-
mou que o Governo anunciou 
este ano o preço de base da 
castanha quase no fim da col-
heita da castanha e que aquele 

preço “não foi implementado 
na prática”.

A Guiné-Bissau exportou 
em 2020 um total de 156 mil 
toneladas de castanha de caju. 
Este ano se prevê a exportação 
de 175 mil toneladas, tendo 
conseguido, até ao momento, 
exportar 76 mil toneladas.

Acesse https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

Iluminando a Transformação de Moçambique 

1. O Governo de Moçambique (GdM) obteve fundos da
Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA)
para financiar o custo do Projecto de Melhoria da
Qualidade e Eficiência de Energia (PERIP). A EDM,
E.P pretende aplicar parte dos fundos para paga-
mentos no âmbito do contrato de fornecimento de
Escritórios Contentores Modulares Móveis para o
projecto.

2. A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM), solicita
propostas fechadas de concorrentes elegíveis para
fornecimento de 25 escritórios contentores modula-
res móveis para o projecto.

3. O concurso será conduzido por meio dos Procedi-
mento de Concurso Público Internacional conforme
especificado nos Regulamentos do Banco Mundial
“Aprovisionamento de Bens, Obras e Serviços que
não são de Consultoria sob Empréstimos do BIRD e
Créditos e Subsídios do IDA, de Julho de 2016, revis-
to em Agosto de 2018 (“Regulamentos de Aprovisio-
namento”), e está aberto a todos concorrentes elegí-
veis, conforme definido nas Regulamentos de Apro-
visionamento.

4. Os Concorrentes elegíveis interessados poderão ad-
quirir informações adicionais na Electricidade de
Moçambique, E.P. (EDM), Direcção de Electrificação
e Projectos (DEP), a partir do seguinte endereço: pro-
curement.proenergia@edm.co.mz; e verificar os do-
cumentos do concurso durante o horário de expe-
dinete, das 07:30 às 15:30 horas locais, de Segunda a
Sexta-Feira, no endereço abaixo indicado ou podem
encontrar os respectivos documentos sem custo no
seguinte link: https://drive.google.com/drive/
folders/1sxpe4dxVtpGlNB1Cz-V1inu7faBmPXTl?
usp=sharing

5. Respostas aos pedidos de esclarecimentos dos con-
correntes e alterações no documento do concurso, se
houver, não serão enviadas por endereço electrónico
aos concorrentes. Todas respostas aos pedidos de
esclarecimentos e alterações serão publicadas no
Link acima ligado ao site da EDM e os concorrentes
são únicos responsáveis pelo monitoramento do Link
durante o processo de concurso para todos notifica-
ções referentes a este.

6. As propostas devem ser entregues no endereço abai-
xo indicado até 14:00 horas locais, do dia 07 de Se-
tembro de 2021. Propostas electrónicas serão permiti-
da. As propostas atrasadas serão rejeitadas. As pro-
postas serão abertas publicamente na presença dos
representantes designado dos concorrentes e de
qualquer outra pessoa que deseje comparecer no en-
dereço abaixo, às 14:00 horas locais do dia 07 de Se-
tembro de 2021.

7. Todas propostas devem ser acompanhadas por uma
Declaração de Garantia da proposta.

8. Chama-se atenção para os Regulamentos de Aprovi-
sionamento que exigem que o Mutuário divulgue
informações sobre a propriedade beneficiária do con-
corrente vencedor, como parte do aviso de adjudica-
ção do contrato, usando o formulário de divulgação
de propriedade beneficiária, conforme incluído no
Documento do Concurso.

9. O endereço referido acima é:
Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM)
Direcção de Electrificação e Projectos (DEP)
Av. Filipe Samuel Magaia, 368, 1° Andar, Maputo
Telefone: (+258) 21353642
E-mail: procurement.proenergia@edm.co.mz
Site: www.edm.co.mz
Maputo - Moçambique

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

País: MOÇAMBIQUE 
Projecto: PROJECTO DE MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DE ENERGIA (PERIP) 
Concessão No.: IDA-D2380 
Nome do Contrato: Fornecimento de Escritórios Contentores Modulares Móveis para o Projecto 
Referência No. MZ-EDM-232350-GO-RFB 

1. The Government of Mozambique has received fi-
nancing from the World Bank toward the cost of
the Power Efficiency and Reliability Improvement
Project (PERIP), and intends to apply part of the
proceeds toward payments under the contract for
Supply Mobile Modular Container Offices for the
Project. Bidders may Bid for one or several con-
tracts, as further defined in the request for bids
document.

2. The Electricidade de Moçambique now invites sea-
led Bids from eligible Bidders for Supply of 25 Mo-
bile Modular Container Offices for the Project.

3. Bidding will be conducted through national com-
petitive procurement using a Request for Bids
(RFB) as specified in the World Bank’s 
“Procurement Regulations for IPF Borrowers” July
2016, revised August 2018 (“Procurement Regula-
tions”), and is open to all eligible Bidders as defi-
ned in the Procurement Regulations.

4. Interested eligible Bidders may obtain further in-
formation from Electricidade de Moçambique , EP
(EDM), Electrification and Projects Directorate
(DEP), from as per Email Address: procure-
ment.proenergia@edm.co.mz;  and inspect the bid-
ding documents during office hours from 7:30h to
15:30h local time, from Monday to Friday, at the
address below or may download the Bid Docu-
ment free of cost from the following Link:https://
d r i v e . g o o g l e . c o m / d r i v e /
folders/1sxpe4dxVtpGlNB1Cz-V1inu7faBmPXTl?
usp=sharing

5. Replies to clarifications requested by bidders and
Amendments to Bid Documents if any will not be

emailed directly to bidders. All responses to clari-
fications and amendments will be posted in the 
above linked file on the EDM website and bidders 
are solely responsible for monitoring the website 
during the bidding process for all notifications 
with respect to this RFB. 

6. Bids must be delivered to the address below on or
before 02h00 p.m., Local time on 7th September,
2021. Electronic Bidding will be permitted. Late
Bids will be rejected. Bids will be publicly opened
in the presence of the Bidders’ designated repre-
sentatives and anyone who chooses to attend at
the address below on 02h00 p.m., Local time on
7th September, 2021.

7. All Bids must be accompanied by a Bid Declarati-
on.

8. Attention is drawn to the Procurement Regulati-
ons requiring the Borrower to disclose information
on the successful bidder’s beneficial ownership, as
part of the Contract Award Notice, using the Bene-
ficial Ownership Disclosure Form as included in
the bidding document.

9. The address referred to above is:
Electricidade de Moçambique, EP. (EDM)
Electrification and Projects Directorate (DEP)
Av. Filipe Samuel Magaia, 368, 1st Floor, Maputo
Phone: (+258)21353642
procurement.proenergia@edm.co.mz
www.edm.co.mz
Maputo - Moçambique

REQUEST FOR BID 

Country: Mozambique 
Name of Project: Power Efficiency and Reliability Improvement Project (PERIP) 
Contract Title: Supply of Mobile Modular Container Offices for the project PERIP 
Loan No./Credit No./ Grant No.: IDA-D2380 
RFB Reference No.: MZ-EDM-232350-GO-RFB 

Maputo, 03 de Agosto de 2021 
Maputo, 03th August 2021 

DIRECÇÃO DE ELECTRIFICAÇÃO E PROJECTOS 

7485

A REMOÇÃO dos três navios 
que afundaram no Porto de 
Pesca da Beira no dia 23 de Ja-
neiro, durante a passagem do 
ciclone tropical Eloise, está 
dependente da ocorrência de 
marés-vivas.  

O director do Porto de 
Pesca, António Remédio, que 
ontem facultou a informação 
ao nosso Jornal, acrescentou 
que para tal já estão pré-po-
sicionados dois rebocadores, 
dos quais um contratado na 
Holanda e outro localmente, 
além de uma lancha.

Remédio revelou ainda 
que na semana passada foi 
concluída uma sondagem do 
canal em que vão navegar as 
embarcações em causa até 
terra-firme, na zona costeira 
da Praia Nova, onde irão ali-
mentar a indústria da sucata.

A acção foi realizada por 
uma draga da Empresa Mo-
çambicana de Dragagem 
(EMODRAGA), com vista 
a conferir segurança a esta 
grande operação que vai im-
plicar manobras de reboque 
das embarcações sinistradas.

Assim, está tudo a postos 
para a concretização desta in-
tenção que já dura há algum 
tempo através de técnicos da 
firma Marine Marters, espe-
cialmente contratada na Ho-
landa pela seguradora LOYD.

Remédio recordou, igual-
mente, que primeiro deverá 
ser arrastado o navio mais ro-
busto, de 61 metros de com-
primento e com cerca de 1500 
toneladas de arqueação bruta, 
baptizado com o nome Win 
Far Nr-161.

A
PROXIMADAMENTE 

50 mil pessoas con-
sideradas prioritárias 
serão abrangidas pela 
campanha de vaci-

nação em massa contra a Co-
vid-19 na cidade da Beira, cujo 
início está previsto para ama-
nhã.

A informação foi avançada 
ao “Notícias” pela directora 
do Serviço Distrital de Saúde, 
Mulher e Acção Social, Neu-
sa Joel, apontando que, em 
princípio, o processo vai durar 
14 dias, prazo que poderá ser 
alargado caso se mostre ne-
cessário.

Segundo a nossa fonte, es-
tão agrangidas nesta fase pes-
soas com mais de 50 ou mais 
anos de idade, condutores e 
cobradores de transporte de 
passageiros, incluindo de mo-
tas e bicicletas, professores não 
abrangidos nas fases anteriores 
e funcionários e agentes do Es-
tado.

Neusa Joel explicou que, 
durante a imunização, estarão 
envolvidos mais de 100 técni-
cos do sector, mobilizadores 
e registadores, para garantir 
maior celeridade do trabalho.

A directora de Saúde na 
Beira anotou que os técni-
cos estarão distribuídos em 
10 postos de vacinação, no-
meadamente Casa dos Bicos, 
Largo dos Caminhos-de-Ferro 
de Moçambique, Pavilhão do 
Clube Ferroviário, Universida-
des Católica de Moçambique e 
Zambeze, Institutos Nacional 
de Educação de Adultos, de 
Formação de Professores e de 

Vacinação em massa
abrange 50 mil pessoas

AFUNDADOS NO PORTO DE PESCA

Marés condicionam
remoção de navios

Seguir-se-á a remoção das 
restantes duas embarcações 
de menor calado, 42 metros 
de comprimento cada uma, 
ambas pertencentes à opera-
dora de pesca industrial Global 
Reach, de capitais tailandeses, 
mas registada em Moçambi-
que.

Depois de alguma incer-
teza sobre o destino daquelas 
embarcações, o Ministério dos 
Transportes e Comunicações, 
através da Administração Ma-
rítima de Sofala, deu aval à sua 
remoção para a zona costeira 
da Praia Nova.

Porém, antes disso, o Go-
verno exigiu ao Porto de Pesca 
da Beira a realização de uma 
sondagem da via marítima, 
o que aconteceu com algum
atraso devido à frente fria que
afectou o Canal de Moçambi-
que.

Enquanto ainda se espera 
pela remoção dos navios aci-
dentados, decorrem trabalhos 
de limpeza no local, esperan-
do-se maior dinamismo depois 
da retirada do primeiro navio.

Seguidamente, conforme 
está previsto, terá lugar uma 
intervenção no sistema da 
acostagem do cais número um 
do Porto de Pescas da Beira, 
que ficou parcialmente dani-
ficado.

O Porto de Pescas da Beira 
é considerado a maior e mais 
moderna infra-estrutura do 
género da África Austral, com 
uma plataforma de betão de 
377 metros de comprimento 
na qual podem atracar simul-
taneamente 16 navios de pes-
ca. Rebocador vindo da Holanda pronto para a operação

Os navios serão arrastados até à zona da Praia Nova

Administração Pública e Au-
tárquica, Bíblico de Sofala e 
Centro de Apoio à Velhice de 
Nhangau.

A nossa entrevistada pediu 
à população abrangida para 
comparecer aos locais de imu-
nização assim que a campanha 
iniciar, para evitar enchentes 

nos últimos dias, o que muitas 
vezes resulta na extensão dos 
prazos.

Neusa Joel apelou igual-
mente para que as pessoas to-
mem as doses recomendadas, 
de modo a assegurar completa 
imunização, prevenindo-se de 
casos graves da Covid-19, que 

podem levar ao internamento 
ou mesmo à morte.

Recorde-se que na sexta-
-feira o sector realizou uma
simulação da vacinação no Pa-
vilhão do Clube Ferroviário da
Beira com o objectivo de avaliar
o seu nível de prontidão e fazer
ajustes necessários ao plano.

Acesse https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

Nas cerimónias fúnebres, mantenha dois metros de distância 
das outras pessoas e use sempre a máscara. Evite passar a noi-
te e refeições onde decorrem velórios ou cerimónias fúnebres. 
Cuide-se porque o vírus está em qualquer lugar.7488

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO MAR ÀGUAS INTERIORES E PESCAS

INSTITUTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DO PESCADO, IP

ANÚNCIO DO CONCURSO
1. O Instituto Nacional de Inspecção do Pescado convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento de:

N.º do concurso
Modalidade 

Concurso
Objecto

Custo do 
Caderno

Data e horas 
de entrega das 

propostas

Datas e horas 
de abertura 

das propostas

37A001141PD0032021 Pequena Dimensão
Aquisição de Géneros Alimentícios e Produtos de 
Higiene e Limpeza 500,00MT

16/08/2021
10:00h

16/08/2021
10:15h

37A001141CL0032021 C. Limitado Aquisição de Mobiliário em geral para INIP, IP     1000,00MT
16/08/2021
11:00h

16/08/2021
11:15h

37A001141PL0042021 C. Limitado Aquisição do material do Escritório 500,00MT
17/08/2021
11:00h

17/08/2021
11:15h

2. Os concorrentes interessados devidamente credenciado conforme o nº7 do Art. 54, Decreto abaixo referenciado, poderão obter mais informações,
examinar os Documentos do Concurso ou adquiri-los no endereço abaixo mencionado, em Maputo, durante as horas normais de expediente, pela
importância não reembolsável indicado na tabela acima, devendo para efeito depositar o valor na conta nº 110002851Millennium bim – INIP.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e, serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, conforme se ilustra no quadro, na
presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

Endereço: Instituto Nacional de Inspecção do Pescado Unidade Gestora Executora de Aquisições Rua do Bagamoyo n.º 143
Maputo, Telefone: 258 – 21 – 315226 Fax: 258 – 21 – 315230

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, Decreto 5/2016,
de 8 de Março.

Maputo, 3 de Agosto de 2021

O Chefe da UGEA
Elegível

PR EM ANGÓNIA

INSS está no caminho certo

O 
GOVERNO vai cons-
truir, até 2024, vinte 
e nove delegações 
distritais, cinco pro-
vinciais e 74 postos 

de atendimento do Instituto 
Nacional de Segurança Social 
(INSS), dos quais 16 iniciam 
ainda este ano.

Falando ontem na inau-
guração da delegação distrital 
do INSS de Angónia, em Tete, 
o Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi, disse que as infra-
-estruturas a serem erguidas
vão reforçar as 11 delegações
provinciais e 69 serviços dis-
tritais existentes, melhorando
ainda mais a sua base de ac-
tuação.

“O nosso INSS regista um 
crescimento assinalável na sua 
gestão, tanto em termos de 
número de pessoas assistidas 
quanto de infra-estruturas. Os 
dados evidenciam que cami-
nha na direcção certa, rumo à 
cobertura universal”, elogiou 
o Chefe do Estado.

Entretanto, Nyusi exortou
os gestores do INSS a aprimo-
rarem o atendimento aos mais 
de dois milhões de beneficiá-
rios com as infra-estruturas 

Sede do INSS de Angónia, para onde vão também os agentes económicos de Macanga e Tsangano  

A ORGANIZAÇÃO Mundial da 
Saúde (OMS) apela para que os 
apoios no combate à Covid-19 
sejam direccionados ao acesso 
às vacinas “de forma urgen-
te”, à distribuição e adminis-
tração dos imunizantes, bem 
como ao reforço do Sistema 
Nacional de Saúde.

Tomás Valdez, represen-
tante da OMS em Moçambi-
que, defendeu que a disponi-
bilidade e o acesso às vacinas 
constitui um desafio político, 
económico, social e diplomá-
tico.

Recorrendo aos dados da 
plataforma conjunta da OMS, 

Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento 
(PNUD) e da Universidade 
de Oxford, anotou que ape-
nas uma em cada 76 pessoas 
tinha sido vacinada em paí-
ses de baixa renda até ao dia 
21 de Julho, ao contrário dos 
países desenvolvidos, onde 
uma em cada duas pessoas 
foi imunizada contra a Co-
vid-19.

Em Moçambique, cerca de 
três por cento da população-
-alvo está imunizada contra
esta doença. 

Para além disso, Valdez 
referiu que o custo médio das 

vacinas por dose varia de 2 a 
40 dólares e os custos opera-
cionais da distribuição e ad-
ministração estão orçados em 
3,7 dólares.

Segundo Valdez, estes va-
lores representam custos ele-
vados para as economias dos 
países em desenvolvimento, 
que gastam em média 41 dóla-
res por pessoa anualmente em 
saúde.

“O custo da vacinação re-
sultará num incremento de 
despesas de saúde de 0,8 por 
cento para países ricos e de 
57 por cento para os países de 
baixo rendimento, com o pro-

pósito de alcançar os 70 por 
cento de cobertura da popu-
lação, conforme proposto pela 
OMS”, sublinhou Valdez. 

Por isso, segundo o repre-
sentante da OMS em Moçam-
bique, o apoio dos doadores 
é importante para o país res-
ponder a estes desafios.

Valdez fez estas conside-
rações falando há dias na ce-
rimónia de entrega de 302.400 
doses de vacinas da Johnson & 
Johnson, doadas pelo governo 
norte-americano no âmbito 
da iniciativa COVAX. 

Na sua intervenção, Valdez 
reiterou o apoio da OMS, do 

Fundo das Nações Unidas para 
a Infância, as demais agências 
do Sistema das Nações Unidas, 
parceiros e doadores da ini-
ciativa COVAX em continuar a 
apoiar o nosso país no cumpri-
mento do Plano Nacional de 
Vacinação contra a Covid-19, 
que prevê vacinar 17 milhões 
de pessoas até ao fim deste 
ano. 

Apelou, igualmente, à 
população identificada pelo 
Governo como elegível para 
aderir à imunização e as co-
munidades para que conti-
nuem a observar as medidas 
de prevenção.

OMS alerta para a urgência
da vacinação contra a Covid-19

que já tem, melhorando o pla-
neamento interno e apostan-
do no bem-servir.

Relativamente às novas 
instalações, afirmou que vão 
permitir que as entidades em-
pregadoras dos distritos de 
Angónia, Macanga e Tsangano 
tenham os serviços do INSS 
mais próximos e com o con-

forto necessário, colocando 
fim à necessidade de percorrer 
mais de 230 quilómetros para 
a cidade de Tete, a fim de en-
contrar melhores condições 
de atendimento.

“Os serviços do INSS es-
tão mais próximos, por isso 
exortamos os beneficiários do 
programa Sustenta, do Fundo 

de Apoio a Iniciativas Juvenis 
em Angónia e não só a aderi-
rem à segurança social. O INSS 
é, também, para trabalhadores 
por conta própria, bem como 
para os do sector informal”, 
apelou o mais alto magistrado 
da nação.

O novo edifício da delega-
ção distrital do INSS de Angó-

nia custou aos cofres da insti-
tuição cerca de 25,8 milhões 
de meticais e a sua construção 
levou aproximadamente dois 
anos e meio.

A  delegação do INSS 
de Angónia  conta com 259 
entidades empregadoras 
cadastradas e 10.145 bene-
ficiários.

EDÍLIA MUNGUAMBE

TRÊS agentes da Polícia da 
República de Moçambique 
(PRM) realizaram recente-
mente, na cidade de Maputo, 
um parto inusitado, envol-
vendo uma moradora de rua, 
com a ajuda de uma parteira 
reformada, contactada telefo-
nicamente. 

Trata-se de Sheila Chivite, 
Janina Victor e Jorge Nham-
possa, de 27, 21 e 24 anos, 
respectivamente, afectos à 4.ª 
Esquadra da PRM, no bairro 
Sommerschield, na capital, 
ajudadas por Manane Mulima, 
de 65 anos, parteira reforma-
da. 

A parturiente, de nome 
Edna Mabutane, de 26 anos, 
vive há três anos nas ruínas 
da antiga FACIM, na Avenida 
25 de Setembro, na cidade de 
Maputo, num compartimento 
improvisado.    

Foi neste local que, por 
volta 09.00 horas do dia 24 de 
Julho, entrou em trabalho de 
parto, estando acompanhada 
apenas pelo filho menor, de 
dois anos. 

Os agentes da Polícia fa-
ziam patrulha nas proximida-
des quando foram solicitados 
a acudir a parturiente.

Sheila Chivite, com a as-
sistência dos seus dois cole-
gas, vestiu a “bata branca” e 
ajudou a mulher a dar à luz um 
menino.  

“Graças a Deus, deu tudo 
certo”, disse Sheila Chivite, 
quando interpelada pelo “No-
tícias”. 

“Nunca vou esquecer.
Também sou mãe. Tenho dois 
filhos. Estou feliz por ter aju-
dado uma mulher a trazer 
uma vida ao mundo”, acres-
centou, adiantando que sua 
mãe ajudou no parto dando 
instruções via telefónica. 

“SITUAÇÃO 
DESESPERADORA”
A criança nasceu, contu-

do, o trabalho não havia ter-
minado. Chivite contou que 
ficou desesperada, pois não 
sabia como cortar o cordão 
umbilical.

“Receei ferir a criança e 
comecei a tremer, mas cien-
te de que devia seguir com o 

Moradora de rua dá à luz 
assistida por agentes da PRM

atendimento do bebé”, disse. 
Foi quando teve a ideia de 

ligar para a mãe, Manane Mu-
lima, parteira reformada, que 
explicou os procedimentos.

Em contacto com o “No-
tícias”, Manane Mulima re-
latou que recebeu a chamada 
da filha por volta das 10.00 
horas.

“Estava muito nervosa e 
assustada, por isso primeiro 
tive de acalmá-la porque o 
nervosismo poderia compro-
meter o processo”, indicou.

Contou que teve de pedir 
a ajuda de uma vizinha para 
que ao telefone tratassem de 
acalmar a parteira de impro-
viso.

Sheila Chivite rasgou a 
capulana da gestante, com a 
qual amarrou o cordão umbi-

também agente da Polícia, esta 
ocorrência ficará guardada na 
sua memória, sobretudo por 
terem conseguido actuar de 
forma satisfatória, mesmo sem 
experiência.  

“Contribuímos para o nas-
cimento do menino, enquanto 
fazíamos o patrulhamento de 
rotina no bairro. Ela não estava 
em condições de aguardar pelo 
apoio médico”, apontou. 

SEXTA GESTAÇÃO
“É o meu sexto filho”, disse 

Edna Mabutane, moradora de 
rua. Contou ao “Notícias” que, 
para além do recém-nascido e 
do menino de dois anos, tem 
mais quatro filhos, que estão 
sob os cuidados da tia, residen-
te no distrito de Marracuene, 
província de Maputo. 

lical e cortou-o com recuso a 
uma lâmina. 

O bebé foi protegido com 
cobertores, até à chegada de 
uma equipa da Saúde accio-
nada para o local, que enca-
minhou o menino e a mãe 
para o Hospital Central de 
Maputo (HCM). 

Apesar de já ter realiza-
do muitos partos em mais de 
20 anos de trabalho, Manane 
Mulima afirmou que este úl-
timo foi especial e uma expe-
riência única. 

“MOMENTO MARCANTE 
E ESPECIAL” 

Janina Victor, agente da 
PRM, descreveu o momento 
vivido como marcante e es-
pecial. Contou que foi a pri-
meira vez que auxiliou num 
parto de emergência. 

“Não somos preparados 
para este tipo de atendimento 
e não faz parte da nossa rotina. 
Fiquei nervosa inicialmente, 
mas feliz com o resultado. Foi 
gratificante ter ajudado aque-
la mãe e ver a criança nascer”, 
salientou.

Para Jorge Nhampossa, 

Acrescentou que vai conti-
nuar a viver nas ruínas da an-
tiga FACIM com os dois filhos 
enquanto não tiver onde mo-
rar. 

“Gostaria de ter emprego e 
casa para cuidar dos meus fi-
lhos”, disse. 

Mabutane confecciona os 
alimentos em latas e há dias em 
que ela e o filho passam fome. 

Avançou que recentemente 
uma cidadã de origem estran-
geira lhe arrendou uma casa, 
algures na cidade capital, mas 
teve problemas e voltou à rua. 

Clotilde Matavele, assisten-
te social, indicou que a jovem 
tem acompanhamento desde o 
nascimento do filho, agora com 
dois anos, contudo recusa-se a 
voltar ao convívio familiar. 

“Prestamos assistência 
desde o nascimento do seu 
quinto filho, altura em que a 
recebemos no HCM. Consegui-
mos identificar a mãe e a irmã 
e tentamos sensibilizá-la a dei-
xar o menor com elas, mas não 
aceitou”, indicou. 

O pai do recém-nascido 
encontra-se detido há já alguns 
meses. 

Jorge Nhampossa,  Janina Victor e  Sheila Chivite visitam o local onde realizaram o 
parto de moradora de rua

Edna Mabutane, parturiente 

Clotilde Matavele, assistente social 
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CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Terça-feira, 3 de Agosto de 2021

PUBLICIDADE

A equipa de Gestão do Risco de Desastres (GRD) pretende recrutar 
um profissional júnior para apoiar a implementação da carteira de 
GRD em Moçambique, com enfoque no aviso prévio, prontidão e 
resposta a desastres.

Deveres e Responsabilidades

O Analista de Gestão de Risco de Desastres (Consultor) irá 
participar na implementação dos serviços e operações de 
assistência técnica em Moçambique, e irá desempenhar as 
seguintes responsabilidades e funções:

• Contribuir activamente e auxiliar a equipa de trabalho na
implementação de projectos de gestão de risco de desastres
e resiliência climática, fornecendo insumos e preparar
diversos produtos / resultados técnicos e manter uma
comunicação activa com os clientes conforme necessário,
sob a supervisão do líder da equipa e especialistas seniores.

• Contribuir para a implementação e supervisão das
operações de GRD, incluindo a revisão de projectos técnicos,
Termos de Referência, especificações e documentos de
licitação, participar de missões de supervisão e preparação
de documentação de relatório interno.

• Participar da revisão de documentos técnicos ao longo
dos vários estágios de aquisição de serviços, bens e obras
financiadas pelos projectos.

• Participar das missões dos Projectos: (i) responder e
coordenar com a equipa interna e clientes; (ii) preparação
de aspectos logísticos das missões; (iii) convocar reuniões
com clientes e doadores; e (iv) redigir e contribuir nos
documentos relevantes das missões.

• Dar suporte operacional no caso de emergência
relacionada a um desastre no país / região. Isso pode
incluir a participação em missões de Avaliação de Danos e

Necessidades Pós-Desastre.

• Fornecer contribuições para as Ajudas de Memória,
relatórios dos projectos e propostas de Fundo Fiduciário,
entre outros em coordenação com outros membros da
equipa.

• Apoiar na gestão das actividades e programas dos Fundos
Fiduciários (TF) em estreita consulta com o coordenador
do TF e os membros da equipa, incluindo revisão de
propostas de subsídios, consulta sobre questões técnicas,
preparação de relatórios de progresso, informe de projectos,
desembolsos e controle de qualidade dos resultados.

• Auxiliar na elaboração de respostas a solicitações
extemporâneas de informações por actores internos e
externos (por exemplo, resumos dos projectos do sector,
relatórios de eventos históricos, estudos de caso, etc.)

• Apoiar os Parceiros de Desenvolvimento e Coordenação de
Doadores em questões relacionadas ao Projecto.

Critérios de Selecção 

• Mestrado numa área relevante para a gestão de risco
de desastres (ou seja, GRD, Meio Ambiente; Engenharia
Ambiental, Geografia, Meteorologia, Hidrologia, Gestão
de Recursos Hídricos) ou área relacionada (obrigatório,
exclusivo).

• Mínimo de 3 anos de experiência, ou combinação
equivalente de educação e experiência em pelo menos
uma das seguintes áreas: Avaliação de risco climático e de
desastres; serviços de aviso prévio  e hidrometeorológicos;
gestão de risco de desastres baseada na comunidade;
gestão ambiental, bem como redução e gestão de riscos de
cheias / secas (obrigatório, exclusivo). (NOTA: pesquisas
acadêmicas em GRD, Adaptação às Mudanças Climáticas e

outros estudos de desenvolvimento também serão aceites).

• Experiência em projectos ou programas de gestão de risco
de desastres em Moçambique, (obrigatório, exclusivo),
incluindo a nível comunitário (pontos extra, não exclusivo).

• Experiência em sistemas de aviso prévio de ciclones e
cheias em Moçambique, incluindo a nível da comunidade
(pontos extra, não exclusivos).

• Experiência em trabalho analítico em questões de gestão do
risco de desastres e / ou mudanças climáticas (obrigatório,
exclusivo).

• Experiência na implementação de projectos de investimento
em questões de gestão do risco de desastres seria uma
vantagem (pontos extras, não exclusivos).

• Experiência no diálogo de políticas sectoriais em questões
de gestão do risco de desastres e mudanças climáticas seria
uma vantagem (pontos extras, não exclusivos).

• Experiência na gestão de fundos fiduciários no Banco
Mundial seria uma vantagem (pontos extras, não exclusivos).

• Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita
em Inglês (obrigatório) e Português (obrigatório), bem
como conhecimentos avançados de informática (Microsoft
Office).

• Excelentes habilidades organizacionais e de gestão de
tarefas, com atenção adequada aos detalhes e capacidade
de priorizar o trabalho entre várias demandas concorrentes
e com prazos apertados (obrigatório, exclusivo).

Os candidatos qualificados são convidados a submeter os seus 
curriculum vitae e carta de manifestação de interesse para o 
e-mail:
drmselections@worldbank.org . A data de encerramento é 10
de Agosto de 2021.

Analista em Gestão do Risco de Desastres 

 Contrato Local de Curta Duração, Moçambique

UM total de 150 casos de 
abuso sexual de menores de 
doze anos deram entrada na 
Procuradoria Provincial de 
Nampula ao longo dos pri-
meiros seis meses do pre-
sente ano, cifra que reflecte 
o aumento desses casos nos
últimos tempos na região.

Os dados foram avança-
dos recentemente na cidade 
de Nampula pela procuradora 
e coordenadora do grupo de 
referência para a protecção e 
combate ao tráfico humano 
e casamentos prematuros, 
Maria Liso Albuquerque, por 
ocasião da celebração do dia 

internacional de luta contra o 
tráfico humano. 

A fonte referiu que aque-
le número de tratos sexuais, 
como são designadas as vio-
lações sexuais pela nova le-
gislação do país, reflectem 
também o grande trabalho 
que a sua instituição junta-

mente com o grupo de re-
ferência têm vindo a desen-
volver no terreno, visando 
apurar estes casos. 

No entanto, a magistra-
da do Ministério Público sa-
lientou que a violação sexual 
de menores na província de 
Nampula e não só se torna 

mais preocupante quando as 
vítimas não denunciam às 
autoridades este crime, o que 
dificulta o seu combate. 

“Neste momento estamos 
a fazer um grande trabalho 
de sensibilização das comu-
nidades, através de palestras, 
no sentido de elas preveni-

rem de abuso sexuais de me-
nores ou casamentos prema-
turos. Pensamos que só assim 
é que podemos combater es-
tes males na nossa socieda-
de”, disse. 

Segundo aquela procura-
dora, durante o período em 
referência não terá havido o 

registo de nenhum caso re-
lacionado com o tráfico de 
seres humanos na província 
de Nampula, cujo dia da luta 
contra o fenómeno foi ce-
lebrado sob lema “As Vozes 
das Vítimas Lideram o Cami-
nho”.

Entretanto, o vice-coor-

denador da Comissão Epis-
copal para Migrantes, Re-
fugiados e Deslocados, em 
Nampula, Charles Moniz, 
disse que o organismo está 
preocupado com o tráfico de 
pessoas no país e que a me-
lhor forma para o seu comba-
te é a vigilância e denúncia.

O 
SECRETÁRIO do 
Estado da província 
de Nampula, Mety 
Gondola, afirma-se 
satisfeito com a ob-

servância rigorosa das medi-
das de prevenção da pande-
mia do novo coronavírus no 
Hospital Central de Nampula 
(HCN), numa altura em que 
se regista um aumento de ca-
sos na região Norte e no país, 
em geral.

O pronunciamento foi 
feito depois de, no sábado, o 
dirigente ter visitado aquela 
unidade sanitária de referên-
cia na zona Norte do país, no 
âmbito do reforço do acom-
panhamento e fiscalização do 
cumprimento das medidas 
de combate à pandemia. 

Gondola referiu que a 
gestão e o tempo de reposta 
e controlo de cada um dos 
utentes que acorre àquele 
hospital e as condições do 
banco de socorros estão a 
ser bem cuidados, apesar da 
pressão imposta pela pande-
mia. 

“Também, e especifica-
mente a nossa organização 
neste hospital, tendo em 
conta o cumprimento das 

medidas da Covid-19, é sa-
tisfatória. Continuaremos a 
trabalhar, contudo, para en-
contrarmos pontualmente as 
soluções dos problemas que 
possam surgir no funciona-
mento deste hospital”, disse.

O director clínico do 
HCN, Anselmo Vilanculo, 
disse, entretanto, que ainda 
não se consegue controlar 
as enchentes que se regis-
tam na entrada principal do 
estabelecimento hospitalar, 
apesar de algumas medidas 
recomendadas estarem a ser 
cumpridas.

Para contornar a situação, 
Vilanculo pede o apoio do 
Conselho Municipal da cida-
de de Nampula, especifica-
mente a retirada do mercado 
informal que funciona nas 
imediações do hospital, que 
se acredita seja o principal 
motivo para maior aglome-
ração de pessoas na referida 
entrada.

A fonte deu a conhecer 
que o Hospital Central já re-
cebeu 10 mil testes rápidos 
da Covid-19, o que aumen-
tou a sua capacidade de tes-
tagem. 

Anselmo Vilanculo acres-

centou que a existência de 
um laboratório de análises 
clínicas naquele hospital está 
a ajudar muito na resposta 
rápida, pois actualmente ela 
é dada em menos de 24 ho-
ras.

INSTITUIÇÕES 
INTRODUZEM
NOVAS FORMAS 
DE ATENDIMENTO
Entretanto, face ao au-

mento de casos e mortes no 
país devido à Covid-19, algu-
mas instituições, sobretudo 
públicas, estão a introduzir 
novas formas de atendimen-
to aos utentes na cidade de 
Nampula, na perspectiva de 
evitarem aglomerações que 
podem constituir focos de 
contágio da doença.

Por exemplo, os Serviços 
Provinciais de Migração já 
adoptaram um novo sistema 
de atendimento chamado SI-
GAVE, que consiste na mar-
cação do dia em que o utente 
poderá ser atendido nos seus 
balcões, que está a minimizar 
enchentes nesses balcões. 

A porta-voz daqueles ser-
viços, Inércia Nota, que deu a 

SEGUNDO O SECRETÁRIO DO ESTADO NA PROVÍNCIA

HCN satisfaz na prevenção da Covid-19

informação, explicou que o 
novo sistema está a resultar, 
pois abrange maior número 
de utentes sem que se tenha 
o risco de contracção de in-
fecções da Covid-19.

“Por exemplo, no pri-
meiro semestre do presente 
ano houve entrada através 
deste sistema de um total de 

1.433 passaportes nacionais, 
contra 599 de igual período 
do ano transacto. Todavia, 
foram emitidos 1.563 DIRE 
para cidadãos de diversas na-
cionalidades, durante os pri-
meiros seis meses do ano em 
curso, contra 76 de igual pe-
ríodo do ano passado”, disse. 

Segundo a fonte, durante 

o período em análise, foram
solicitados a partir do posto
do Aeroporto Internacional
de Nampula um total de 256
vistos de fronteira de diversi-
dades nacionalidades, contra
nenhum do ano passado.

Outra instituição de re-
conhecida utilidade pública 
que introduziu o modelo de 

atendimento pré-marcação 
é a Direcção Provincial de 
Identificação Civil (DNIC), 
nos balcões de captação de 
dados, onde são prestados 
vários serviços.

O responsável do depar-
tamento de identificação 
civil na província de Nam-
pula, Martinho Inácio, disse 
que para evitar enchentes 
logo pelas primeiras horas da 
manhã, todos os utentes são 
sensibilizados para dar a co-
nhecer a capacidade máxima 
de atendimento em cada dia.

“Depois da sensibilização 
recolhemos os documentos 
até ao número limite, e tendo 
pessoas ainda por atender re-
gistamos aquelas que sobram 
e mandamos voltar no dia 
seguinte, mas com garantia 
de vir a serem atendidas sem 
transtornos nenhum”, ex-
plicou Inácio.

Segundo a fonte, espe-
ra-se que nos próximos dias 
seja introduzido também o 
serviço de pagamento por 
via electrónica, uma medida 
encontrada para evitar que 
os utentes não tenham con-
tacto com os colaboradores 
da instituição.

Procuradoria regista 150 casos de abuso sexual de menores

Acesse https://t.me/Novojornal
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   PUBLICIDADE

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
SECRETARIADO GERAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso Limitado e Públicos
1. O Secretariado Geral da Assembleia da República convida todas empresas elegíveis, nacionais e interessadas,

inscritas no cadastro único a apresentarem propostas seladas, para os concursos abaixo indicados, de acordo com 
o seguinte:

Nº do
Concurso

Objecto
Modalidade 
do Concurso

Data Final e Horários de Entrega e 
Abertura das Propostas

Data e Hora 
das Visitas 

Data
Hora da 

Entrega das 
Propostas

Hora de 
Abertura das 

Propostas

05A00141/
CL/00001/21

Concurso para 
Fornecimento 
de Baterias e 
Pneumáticos 

Concurso 
Limitado

24/8/21 10.00Hrs 10.30Hrs

05A00141/
CP/00001/21

Concurso para 
Prestação de 
Serviços de 
Reabilitação dos 
Sistemas de Frio 
da Assembleia da 
República

Concurso 
Público

31/8/2021 12.15 Hrs 12.45 Hrs

10 e 11.08.21

Pelas 
10.00Hrs

05A00141/
CP/00002/21

Concurso para 
Fornecimento 
de Produtos e 
Equipamentos 
de Protecção e 
Higienização para o 
Combate à Covid-19

Concurso 
Público

31/8/2021 11.00Hrs 11:30Hrs

11 e 12.08.21

Pelas

10.00Hrs

05A00141/
CP/00003/21

Concurso para 
Prestação de 
Serviços de 
Catering, Buffet 
e Exploração do 
Centro Social da 
Assembleia da 
República.

Concurso 
Público

31/08/2021 10.00Hrs 10:30Hrs

17 e 18.08.21

Pelas

10.00Hrs

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos dos concursos ou
adquirí-los na Assembleia da República (UGEA), sita na Av. 24 de Julho nº 3773, em Maputo, pela importância não 
reembolsável de 1.000,00 MT (Mil Meticais), para cada conjunto.

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

Maputo, aos 3 Agosto de 2021

A UGEA 7475

7478

 
 
VAGA PARA ESTAFETA 
A Ordem dos Advogados de Moçambique – Conselho Provincial de Maputo, vem por este meio, manifestar o 
seu interesse na contratação de um(a) Estafeta para o seu quadro de pessoal: 

1.Requisitos: 
a) Possuir o nível médio do Sistema Nacional de Ensino;
b) Domínio de informática, nos pacotes world e excel;
c) Alto sentido de responsabilidade; 
d) Idade compreendida entre 21 aos 35 anos; 
e) Possuir o mínimo de 2 (dois) anos de experiência em funções similares; 
f) Cumprir com os prazos e capacidade de executar várias actividades em simultâneo;
g) Possuir boas capacidades de interação e comunicação, com diferentes pessoas e vários níveis;
h) Ser capaz de definir prioridades;
i) Alto sentido de responsabilidade.  

2.Descrição das principais responsabilidades: 
a) Receber e encaminhar correspondências oficiais, documentos, encomendas e auxiliar no respectivo registo;
b) Realizar tarefas de expediente de escritório;
c) Efectuar depósitos bancários e pagamento de serviços. 
d) Apoio na organização de todos eventos;
e) Realizar tarefas administrativas, sempre que lhe for solicitado;
f) Auxiliar no processo de procurement.

3.Documentação:  
a) Curriculum Vitae; 
b) Carta de manifestação; 
c) Cópia autenticada do certificado de habilitações literárias;
d) Cópia autenticada de Bilhete de Identidade;
e) Carta de condução;
f) Registo Criminal (dentro do prazo).

 
4.Forma e Prazo de Candidatura: 
Os documentos acima referidos deverão ser enviados no prazo de 07 dias contados da data da presente publicação, 
para o email assistente.cp.pmaputo@oam.org.mz ou para o endereço físico Av. União Africana, casa nº 47/B, Q. nº 
42, Cidade da Matola. 

NOTA: Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados. 
 

Matola, aos 02 de Agosto de 2021 

A Presidente do Conselho Provincial 

Milagrosa  Macuácua 

CONSELHO 

PROVINCIAL 

DE MAPUTO 

ORDEM DOS ADVOGADOS DE MOÇAMBIQUE – CONSELHO PROVINCIAL DE MAPUTO  

Av. Da União Africana | Nº 47/B | R/C | TEL. +258 21 414743 | FAX: +258 21 414744 | CELULAR: +258 84 1611778 

,WEBSITE:www.oam.org.mz|EMAIL:assistente.cp.pmaputo@oam.org.mz|SKYPE,ordemdosadvogados|Matola-Moçanbique

A 
PRESIDENTE da 
Fundação para o 
Desenvolvimen-
to da Comunidade 
(FDC), Graça Ma-

chel, defendeu há dias, em 
Maputo, o banimento de 
todas as práticas sociais que 
prejudicam o desenvolvi-
mento da rapariga, dentre 
elas as uniões forçadas e pre-
maturas.

Graça Machel falava 
numa conferência nacional 
virtual organizada pela sua 
organização sob o tema “Lei 
de Prevenção e Combate às 
Uniões Prematuras”.

Para esta activista social, 
mesmo as ditas práticas con-
sagradas e seculares, quando 
forem prejudiciais à criança, 
mulher, rapariga e à socieda-
de no geral, devem ser ques-
tionadas. No seu entender, 
Moçambique não deve con-
tinuar entre os dez países do 
mundo com os índices mais 
altos de uniões forçadas e 
prematuras. 

“Creio que devíamos fa-
zer um grande compromisso 
de que vamos retirar o nos-
so país desta inglória lista”, 
salientou Graça Machel, re-
conhecendo que esta não é 
tarefa fácil.

Mesmo assim, Graça Ma-
chel exorta os intervenientes 
nesta matéria a assumirem 
um compromisso conscien-
te, o que passa por ter clare-
za do universo de raparigas 
que se pretende resgatar das 
uniões prematuras, integrá-
-las nas suas famílias e em-
poderá-las.

Dirigindo-se aos repre-
sentantes do Governo, par-
lamentares, parceiros de 
cooperação e de organiza-
ções da sociedade civil que 
participavam no encontro, 
disse que, ainda que o país 

DEFENDE GRAÇA MACHEL

Banir práticas 
sociais prejudiciais 
à rapariga

tenha registado alguns avan-
ços, cada um deve ter cons-
ciência de tirar pelo menos 
metade dos seis milhões de 
adolescentes das uniões for-
çadas e prematuras. 

“Se cada uma das orga-
nizações ou instituições já 
está a trabalhar com 30, 50 
ou 100 raparigas, é preci-
so ter consciência de que o 
trabalho que ainda tem pela 
frente é muito maior”, ex-
plicou, acrescentando que 
este exercício vai exigir um 
plano muito claro e concre-
to do que se pretende atingir 
nos próximos três anos.

Graça Machel chamou 
atenção às organizações e 
todas as pessoas envolvidas 
na luta contra uniões força-
das e prematuras para que 
tenham em mente que o su-
cesso deste trabalho passa 
pela mudança de consciên-
cia da sociedade sobre o pa-
pel da mulher. 

Explicou que, para este 

tipo de desafios, os resul-
tados não são rápidos, pois 
trata-se de um exercício que 
leva seu tempo. Lembrou 
que os poucos resultados 
que já são visíveis resul-
tam das sementes lançadas 
aquando da preparação até à 
aprovação da lei.

A activista social indi-
cou, como primeiro passo 
para o alcance de resultados 
concretos, o conhecimento 
do universo de raparigas em 
situação de uniões forçadas 
e prematuras, assim como a 
organização das instituições 
que actuam nesta área. 

“Aqui temos de falar em 
números porque dizer que 
resgatamos muitas ou poucas 
raparigas não vai funcio-
nar”, salientou.

Em relação à dissemina-
ção de informação sobre a 
prevenção deste mal, Graça 
Machel propõe a criação de 
um plano de formação dos 
administradores da justiça, 

não apenas para domina-
rem a lei, mas também para 
compreenderem como é 
que devem aplicar este ins-
trumento, de acordo com o 
contexto e a diversidade do 
país.

Propõe ainda uma cam-
panha de comunicação que 
vai envolver as rádios co-
munitárias e outros meios 
de informação, incluindo 
artistas, que irão comuni-
car-se em línguas locais. 

Também sugeriu a 
tradução da lei em pelo 
menos cinco línguas na-
cionais, nomeadamente 
emakhuwa, echuwabu, 
cindau, cisena e xichanga-
na, as mais faladas do país.

A identificação e har-
monização das mensagens-
-chave é outro elemento
importante avançado por
Graça Machel, acreditando
que isso vai garantir que
não haja deturpação na co-
municação.

Graça Machel defende mudança de consciência da sociadade sobre o papel da mulher

Casos nos tribunais
longe da realidade

CARLOS Mondlane, pre-
sidente da Associação dos 
Juízes de Moçambique, de-
fendeu no encontro a ne-
cessidade de se cumprir a lei 
sem tréguas porque, olhan-
do para os processos que dão 
entrada nos tribunais sobre 
uniões prematuras, pode-se 
concluir que ainda não exis-
te cultura de denúncia.

“Infelizmente, os tribu-
nais em todo o país recebem 
menos de 100 processos, 
quando as uniões forçadas 
e prematuras ultrapassam 
milhares anualmente”, dis-

se Mondlane, indicando que 
esta situação se deve a vários 
factores, a começar pela fra-
ca divulgação da própria lei.

Carlos Mondlane expli-
cou que o desconhecimento 
deste instrumento vai pio-
rando à medida que se desce 
para os distritos. 

Contudo, o juiz reco-
nhece que o trabalho feito 
pela comunicação social e 
outras plataformas come-
ça a dar resultados, pois as 
comunidades tendem a ga-
nhar consciência de que não 
se pode casar uma criança.

Para o juiz Mondlane, 
apesar destes constrangi-
mentos, Moçambique está 
de parabéns, primeiro por-
que tem uma Constituição 
que estabelece um princí-
pio do superior interesse da 
criança, mostrando assim 
que é preocupação do Es-
tado, da comunidade e da 
família garantir a protecção 
da rapariga.

Lembrou ainda que o 
Governo assinou todos os 
instrumentos regionais, 
continentais e internacio-
nais para garantir que os 

direitos das crianças sejam 
cumpridos. 

“Finalmente, aprová-
mos em 2019 a Lei de Pro-
tecção e Combate às Uniões 
Forçadas e Prematuras, em-
bora eu tenha um reparo 
porque acho que não tem de 
ser uma lei contra as uniões 
prematuras. O que precisa-
mos é uma de lei contra as 
uniões conjugais prematu-
ras”, disse Mondlane, sa-
lientando que a designação 
de uma lei tem relevância 
para quem a usa, até para a 
sua disseminação.

Num outro desenvol-
vimento, Carlos Mondlane 
explicou que as pessoas re-
correm a usos e costumes, 
por vezes até a questões re-
ligiosas, para continuarem a 
perpetrar uniões forças. 

“Queremos que o Estado 
sancione exemplarmente 
todos aqueles que se envol-
vem sexualmente com me-
nores porque a lei está aci-
ma de qualquer costume”, 
acrescentou.

Explicou que, constitu-
cionalmente, o costume é 
valido quando não contém 
práticas nocivas à socieda-
de, mas para o caso concre-
to das uniões forçadas ferem 
os direitos da rapariga.

Para Carlos Mondlane, a lei deve ser cumprida sem tréguas 

Acesse https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE MATUTUÍNE

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

ANÚNCIO DE VAGAS
De acordo com o despacho de 20/07 /2021, do Exmo Senhor Administra dor do Distrito de Matutuíne ao abrigo dos núme-

ros 2 e 3 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pela Lei nº 10/2017, de 1 de Agosto, 

conjugado com o Decreto nº 11/2021 de 09 de Março, que aprova as condições excepcionais de ingresso de profissionais de 
Saúde e das áreas de apoio com dispensa de concurso público, estão abertas vagas para a contratação de Agentes de Estado, 

por um período de 15 dias a contar de 03 de Agosto a 17 de Agosto de 2021, para o provimento de 03 vagas de Profissionais 
de Saúde nas carreiras de Médico de Clínica Geral (1 vaga), Técnicos de Saúde (2 vagas), nas categorias abaixo descritas: 

Carreira Categoria/ocupação Nº de Vagas

Clínica Geral Médico de Clínica Geral de 2ª 1

Técnicos de Saúde
Técnico de Medicina Geral 1

Enfermeiro Geral 1

Total 03

1- Requisitos Gerais para a candidatura:

• Ser de nacionalidade moçambicana;

• Registo de Identificação Tributária,
• Idade Igual ou Superior a 18 anos;

• Sanidade Mental e capacidade física compatível com a actividade que vai exercer; na Administração Pública;
• Não ter sido aposentado ou reformado;

• Situação militar regularizada.

2- Os candidatos devem apresentar o seu pedido de admissão, acompanhado dos seguintes documentos:

a. Fotocópia do B.I. ou Certidão de Registo de Nascimento autenticada;

b. Fotocópia do Certificado de Habilitações Literárias autenticada;
c. Certidão de registo criminal;

d. Certidão de Aptidão Física e Sanidade Mental para o exercício da actividade;

e. Comprovativo de Inscrição ou cumprimento do Serviço Militar Obrigatório;

f. Certificado das respectivas Ordens Profissionais para as carreiras Médicas e Enfermagem;
g. Currículo Vitae detalhado;

h. Duas fotografias tipo passe;
i. NUIT;

3- No acto de candidatura é dispensada a entrega dos documentos indicados nas alíneas c), d), e), f) e i).

4 - A selecção dos candidatos é feita mediante a avaliação curricular, ao abrigo do nº 3 do artigo 4 do Decreto nº 11/2021 de 

09 de Março, que aprova as condições excepcionais de ingresso de pessoal com despensa de concurso público de profissionais 
de saúde e das áreas de apoio.

O concurso é valido por um ano contado a partir da data da publicação da lista final no Boletim da República.

5 - O pedido de admissão é solicitado a Exma. senhora Administradora do Distrito de Matutuíne, por meio de um requerimento 

com assinatura reconhecida, indicando a vaga pretendida, a dar entrada na Repartição de Recursos Humanos do Serviço 
Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Matutuíne, sita na rua principal, Bela – vista.

Matutuíne, aos 30 de Julho de 2021

A Directora do Serviço

_________________

Tânia Vanise de Lourdes Carlos Mabota

(Médica de Clínica Geral 1ª)
7491

AVISO DE LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO FINAL

Avisa-se aos interessados que se encontram afixadas as 
listas de classificação final dos concursos para as vagas de 
Técnico Médio a ser afecto na Unidade Gestora Executora 

das Aquisições, Técnico Superior de Telecomunicações a 

ser afecto na Direcção de Radiocomunicações e Tecnologia 

e de Técnico Superior de Telecomunicações a ser afecto na 

Delegação Provincial de Tete anunciadas nos dias 25 de 

Fevereiro, 12 de Abril e 21 de Maio do corrente ano, res-

pectivamente.

Avisa-se igualmente que as listas estão afixadas no Institu-

to Nacional das Comunicações de Moçambique- Sede, sito 

na Praça 16 de Junho, nº 340, Bairro da Malanga, e na De-

legação Provincial de Tete, sita Av. Eduardo Mondlane nº 

292, Bairro Francisco Manyanga.

Nota: As listas estão disponíveis por um período de 15 dias, 

a partir da data da publicação deste aviso.
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O MINISTÉRIO do Género, 
Criança e Acção Social assinou 
ontem em Maputo um memo-
rando de entendimento com a 
Agência Irlandesa para o De-
senvolvimento, com o objec-
tivo de criar condições para a 
operacionalização do Centro 
de Empoderamento da Mulher 
e Rapariga. 

Segundo a ministra do pe-
louro, Nyeleti Mondlane, o 
centro, que será erguido em 
Maluana, distrito da Manhiça, 
em Maputo, terá áreas de for-
mação diversificadas, olhando 
para as potencialidades exis-
tentes nas zonas de origem das 
beneficiárias e onde pretende-
rem implantar seus projectos.

São exemplos de áreas o 
comércio, agricultura, pesca, 
prestação de serviços, entre 
outras consideradas funda-
mentais para a geração de ren-
da para as mulheres.

A governante explicou que 
o presente memorando apoia-
rá o sector na criação de con-
dições para o projecto nesta
fase inicial, através do seu re-
dimensionamento, garantindo 
que seja executado de forma
faseada.

“Com esta estratégia, te-
remos facilidade para mobi-
lizar parcerias e implementa-
ção gradual do mesmo, tendo 
em conta que no espaço de 23 
hectares, já em posse do sec-
tor, existem infra-estruturas 
iniciadas”, disse.

A ministra saudou o Go-
verno da Irlanda por apoiar 
esta iniciativa de empoderar 

A 
COMUNIDADE de 
Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) 
manifestou ontem 
preocupação face ao 

aumento de novas infecções, 
internamentos e óbitos por 
Covid-19 em todos os países da 
região austral.

A preocupação foi expressa 
durante a reunião extraordi-
nária do Conselho de Ministros 
da SADC, realizada em formato 
virtual, a partir de Maputo, sob 
a presidência da ministra dos 
negócios Estrangeiros e Coo-
peração, Verónica Macamo.

“Estamos cientes da evo-
lução preocupante da taxa de 
infecções que se regista ac-
tualmente na nossa região e no 

mundo, com a emergência de 
variantes altamente infeccio-
sas e letais. Estas variantes en-
contram ambientes favoráveis 
para a sua rápida propagação 
devido ao fraco progresso que 
se verifica nas campanhas de 
vacinação, o que retarda o ob-
jectivo da imunidade comuni-
tária”, disse a ministra.

Verónica Macamo afirmou 
que esta situação já levou os 
Estados-membros, incluindo 
Moçambique, a reintroduzir e 
reforçar as medidas de proto-
colo sanitário, agravando, so-
bretudo, a restrição da circu-
lação e realização de convívios 
públicos.

No final do encontro, o 
porta-voz da sessão, Antó-

nio Macheve, disse que a reu-
nião tinha um único ponto de 
agenda, a avaliação da situação 
da pandemia da Covid-19 na 
África Austral, tendo em conta 
a realização de reuniões esta-
tutárias da organização.

“O Conselho de Ministros 
da SADC deliberou que a 41.ª 
cimeira dos Chefes de Estado 
e de Governo terá lugar em Li-
longwe, no República do Ma-
lawi, ainda no presente mês 
de Agosto”, disse António Ma-
cheve.

Nessa ocasião, Moçambi-
que deverá passar a presidên-
cia rotativa da Comunidade 
de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) para o Malawi.

Sobre a situação da pande-

COVID-19

SADC preocupada 
com novas 
infecções e óbitos

mia da Covid-19, o porta-voz 
afirmou que os Estados-mem-
bros constataram que a situa-
ção está a tornar-se cada vez 
mais preocupante na região, 
“com aumento de infecções e 
óbitos, não obstante os esfor-
ços dos governos regionais em 
incentivar a prevenção e o pro-
cesso de vacinação”.

É por esta situação, segun-
do referiu, que o Conselho de 
Ministros decidiu que a Cimei-
ra dos Chefes de Estado e do 
Governo deverá realizar-se nos 
formatos presencial e virtual.   

“Os Estados-membros que 
puderem participar presen-
cialmente poderão proceder 
dessa forma, mas com dele-
gações muito pequenas, e a 
agenda do encontro será redu-
zida para evitar que os presen-
tes permaneçam muito tempo 
juntos”, disse Macheve.

Acrescentou que o Conse-
lho de Ministros recomendou 
o Secretariado da SADC a me-
lhorar as condições de comu-
nicação durante as reuniões no
formato híbrido, para permitir
que aqueles que estiverem a
acompanhar virtualmente não
percam nenhum momento.

Para além da delegação 
moçambicana e dos demais 
ministros, a reunião contou 
com a presença do ministro 
dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação Internacional do 
Malawi, Eisenhower Mkaka, 
que será próximo presidente 
do Conselho de Ministros da 
SADC, e a secretária-executiva 
da organização, Stergomena 
Tax.

Moçambique e Irlanda acordam 
empoderamento da mulher

a mulher e rapariga, “e espe-
ramos que, com os resultados 
da primeira fase do projecto, 
possamos dar continuidade à 
implementação integral nas 
fases seguintes”.

Nyeleti Mondlane asse-
gurou que os resultados desta 
parceria vão reflectir-se na 
vida das mulheres e raparigas 
e vão contribuir para melhorar 
o bem-estar das famílias mo-
çambicanas.

Recordou que o país ra-
tificou vários instrumentos 
internacionais e regionais 
que visam garantir o pleno 
gozo dos direitos das mulhe-
res e raparigas e, através da 
Constituição da República e 
do Programa Quinquenal do 

Governo 2020-2024, o pilar 
de desenvolvimento humano 
prioriza acções que visam ao 
empoderamento das mulhe-
res, com progressos nas esfe-
ras política, económica, social 
e cultural.

Por seu turno, a embai-
xadora da Irlanda em Mo-
çambique, Nuala O’Brien, 
considerou que esta parceria 
representa uma importante 
contribuição do seu país nos 
esforços de Moçambique para 
o empoderamento das mulhe-
res e raparigas em situação de
vulnerabilidade.

A intenção é dotá-las de 
conhecimentos e habilida-
des para a criação de auto-
-emprego e melhoria das suas

condições de vida e das co-
munidades onde se inserem. 
Acrescentou que investir no 
empoderamento social e eco-
nómico das mulheres e ra-
parigas é fundamental para o 
desenvolvimento sustentável. 

No no seu plano de acti-
vidades, o centro vai priorizar 
cursos como corte e costura, 
fotografia profissional, de-
coração de interiores, agro-
-pecuária, avicultura, aqua-
cultura, culinária, artesanato
e olaria.

Serão ministrados também 
cursos de electricidade, cana-
lização, carpintaria, pintura de 
obras, devendo no fim da for-
mação serem garantidos kits 
para o início das actividades.

Ministra do Género, Criança e Acção, Nyeleti Mondlane, e a embaixadora da Irlanda em Moçambique, Nuala O’Brien

Acesse https://t.me/Novojornal
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EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO
M-ESTACIONAMENTO

 ANÚNCIO
No âmbito do Projecto de Es-
tacionamento Rotativo Renu-
merado cumpri-nos comunicar 
que está em curso o processo 
de Cobrança de Estaciona-
mento nas seguintes Avenidas 
e Ruas: 

Zedequias Manganhele

Felipe Samuel Magaia 

Rua da Rádio

10 de Novembro

Praça dos Trabalhadores

Romão Fernandes Farinha. 

Maputo, aos 27 de Julho de 
2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)
MRM

Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento, Av. Albert Lithuli, nº 59/67, R/C, Tel: 21421299

7316 8339

1. Bom dia / Boa tarde Prezado Munícipe

Estamos aqui para levar ao seu conhecimento como funciona o novo sistema de estacionamento ro-
tativo na Cidade de Maputo. Agora pode pagar o estacionamento da sua viatura através do aplicativo 
M-Estacionamento, que se encontra disponível na Apple Store e na Play Store, assim como usando
o nosso website www.m-estacionamento.co.mz ou usando o código USSD *210#. Pode efectuar o
pagamento por M-pesa, E-mola ou cartões de débito e crédito.

Por favor contacte-nos se tiver alguma dúvida. 

Muito obrigado!

2. Quanto tempo de estacionamento rotativo posso pagar?
Tanto pelo código *210# como pelos aplicativos IOS e Android, o munícipe, de acordo com o seu 
desejo, pode fazer o pagamento por uma hora ou mais horas, por um dia, por uma semana, por um 
mês e por um ano. 

3. Quais são as zonas abrangidas pelo estacionamento rotativo?
A zona sujeita ao estacionamento rotativo remunerado, abrange toda baixa da cidade de Maputo 
estendendo-se até a Av. 24 de Julho, e nesta, desde a Av. da Zambia (no Alto Maé) até à Rua dos Lu-
síadas (na Polana). 

4. Qual é o horário em que vigora o estacionamento rotativo renumerado?
O estacionamento rotativo remunerado funciona das 7.30 às 17.30 horas, de segunda a sexta-feira,
e das 7.30 às 14.00 horas aos sábados. Nos domingos e feriados o estacionamento rotativo é isento
de pagamento.

5. Quais são as tarifas de estacionamento rotativo renumerado?
As taxas a serem pagas para o estacionamento rotativo remunerado são as seguintes:

Para Pessoas singulares:
• Pagamento por uma ou mais horas: 10,00MT/hora
• Pagamento para todo o dia: 60,00MT/dia
• Pagamento semanal: 259,00MT/mês
• Pagamento mensal: 920,00MT/mês
• Pagamento anual: 11.000,00MT/ano

Para Empresas ou instituições: 
• Pagamento por uma ou mais horas: 10,00MT/hora
• Pagamento para todo o dia: 80,00MT/dia
• Pagamento semanal: 480,00MT/mês
• Pagamento mensal: 1760,00MT/mês
• Pagamento anual: 21.120,00MT/ano

6. Como prolongar a duração do estacionamento para um veículo com bilhete de estaciona-
mento válido?

Pode prolongar o pagamento através da aplicação (IOS ou Androide). Clique na matrícula da viatura 
que aparece na notificação, e de seguida clique na opção recarregar.

7. O que acontece se estacionar o veículo nas zonas de estacionamento rotativo sem que te-
nha o bilhete válido para o efeito?

Todas viaturas estacionadas nas zonas de estacionamento rotativo renumerado sem bilhete válido, 
estão sujeitas ao bloqueio da viatura e consequentemente a aplicação da infracção cometida. 

8. O que acontece quando a validade do meu bilhete de estacionamento expira e o meu carro
continua estacionado nas zonas de estacionamento rotativo remunerado?

Quando o bilhete de estacionamento expira e a viatura continua estacionada nas zonas de estacio-
namento rotativo renumerado, a viatura é bloqueada e consequentemente é aplicada a respectiva 

multa. Para evitar que isto aconteça deve recarregar o seu bilhete sempre que o mesmo se encontrar 
perto do fim do tempo de validade.

10. Ao encontrar a minha viatura bloqueada como devo proceder?

Caso encontre a sua viatura bloqueada, pesquise a sua matrícula na opção de multas através do códi-
go USSD *210# e verifique que multa que lhe foi aplicada. Depois de saber o valor da multa, efectue
o pagamento devido seguindo os passos na aplicação. Depois do pagamento efectuado e dentro de
30 minutos, a viatura será desbloqueada. Caso a viatura se encontre bloqueada e verifique que atra-
vés do código USSD *210# não tenha nenhuma multa, ligue para o numero 84-094600 que ser-lhe-á
dada assistência.

11. Posso pedir o reembolso de um bilhete de estacionamento?
O reembolso é permitido apenas para os bilhetes do estacionamento sazonal, e o valor a ser reembol-
sado contempla apenas os dias remanescentes à data do pedido do reembolso. Para que o reembolso 
seja processado deve enviar o pedido para o e-mail: info@m-estacionamento.co.mz, expondo e o 
motivo do pedido do reembolso. Deve nesse pedido incluir a sua identificação e contacto telefónico.

12. Como criar uma conta M-Estacionamento?
Ao abrir o aplicativo, ou website na página inicial da EMME, clique em “Registar” e será redireccio-
nado ao formulário de cadastro. Seleccione o tipo de cliente (se individual ou Corporate) e insira os 
seus dados. Com os dados preenchidos clique em “registar”, e receberá por SMS um OTP com um 
código que deve inserir na janela que aparece logo depois de clicar em “Registar”, após inserir o 
código OTP, clique em submeter para concluir o registo. Pronto, já está.

13. Como pagar as multas?
As multas poderão ser pagas através da aplicação m-estacionamento, através do *210# ou pelo nos-
so website www.m-estacionamento.co.mz

14. Quais são as multas devidas por incumprimento ou violação das posturas?
a) Por não pagamento do estacionamento rotativo remunerado ficará sujeito às seguintes mul-

tas:

De acordo com o artigo 163, alínea c) e artigo 164 alínea a) do Código de Estradas, conjugado com 
o artigo 50 da Postura de Trânsito, pagará uma multa de 1.750.00MT caso não faça o pagamento
pelo estacionamento na zona demarcada como sendo para o estacionamento rotativo remunerado.

Caso o seu carro seja rebocado para o Parque Municipal, terá, de acordo com o artigo 63/1 de pagar 
o serviço de remoção no valor de 1.200,00MT, assim como a taxa de 500,00MT/dia por parquea-
mento no Parque Municipal.

b) Por violação das seguintes posturas de trânsito e das posturas Municipais, independente-
mente de ser ou não na zona de estacionamento rotativo remunerado, ficará sujeito às se-
guintes multas:

• Artigo 49: Estacionamento em local proibido, a multa de 1.000,00MT;
• Artigo 49/4: Estacionamento de automóveis em zonas verdes, a multa de 3.000,00MT;
• Artigo 51: Violação das regras de estacionamento em frente a estabelecimentos de ensino e

de farmácias, a multa de 1.000,00MT;
• Artigo 53: Reparação ou lavagem de automóveis na via pública, a multa de 1.000,00MT

Locais proibidos de estacionamento incluem todos os mencionados como violação das regras de 
transito e posturas Municipais, incluindo estacionamento sobre passadeiras de peões, em locais de-
marcados em pavimento ou com placas de proibição, estacionamento contra a mão, em curvas, de 
entre outros que o munícipe sabe e estudou quando tirou a sua carta de condução.   

Caso o seu carro seja rebocado para o Parque Municipal, terá, de acordo com o Artigo 63/1 de 
pagar o serviço de remoção no valor de 1.200,00MT, assim como a taxa de 500,00MT/dia por 
parqueamento no Parque Municipal. 

EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO DE MAPUTO, EP

M-Estacionamento

Maputo, aos 27 de Julho de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)

CONCURSO RFP 8/PSIMOZ/2021
 Population Services International (PSI) – é uma organização não-governamental, sem 
fins lucrativos, com domicílio em Maputo, Av. 25 de Setembro, n.º 420, Prédio JAT 1, 3º 
andar esquerdo. Ela procura resolver problemas de saúde junto as populações em mais 
de 60 países em desenvolvimento, em todo mundo. As principais áreas de saúde incluem 
Malária, Saúde Reprodutiva, Tratamento da água, Sobrevivência Infantil e Prevenção do 
HIV/ SIDA.

No contexto das suas actividades, solicita todos interessados a submeterem propostas para 
categoria seguinte:

LOTE ÚNICO

OBJECTO

Produção de Hipoclorito de Sódio para Tratamento de Água Potável 
- CERTEZA

Os Termos de Referência poderão ser obtidos por solicitação através do email
procurement@psi.org.mz 

Prazo para submissão de propostas: dia 3 de Setembro de 2021.
Maputo, Agosto de 2021

Acesse https://t.me/Novojornal
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 
(CONSULTING SERVICES) 

MOZAMBIQUE 

Strengthening the Productive and Entrepreneurship Capacities of Agro-processing/Agri-
business SMEs Associations to integrate into Regional and Continental Value Chains 

Financing Agreement reference: 100000016 

Project ID No.: G-MZ-A00-ZZZ-005 

1. The Confederation of Business Association of Mozambique-CTA has received financing from

the Italian Trust Fund through the African Development Bank, toward the cost of the

Strengthening the Productive and Entrepreneurship Capacities of Agro-Processing/Agri-

Business SMEs Associations to Integrate into Regional and Continental Value Chains project,

and intends to apply part of the agreed amount for this grant to payments under the contract to

Improve SME Competitiveness and participation in Regional and Continental Trade,

Feasibility Studies and Assessment for improving SME Business Environment and

Institutional and Capacity Building of SMEs for Growth.

2. The services included under this project are: Plan and conduct the following activities in
the three Northern Provinces of Mozambique during a 24-month period.
 Capacity Building on Transboundary Trade in Agro-processed Foods and Products for 200

SMEs;

 Training of 200 SMEs on Trading under the AfCFTA – Trade Rules, Trade Facilitation,

Logistics and required Documentation;

 Information Sharing Sessions with SMEs on ISO Certification Requirements and

Procedures;

 Conduct a Feasibility Study on the Establishment of a Development and Sustainability

Fund for SMEs;

 Conduct an Assessment on Agri-food E-Trade, Practices, Challenges, and Opportunities in

Mozambique;

 Conduct Assessment of Quality Infrastructure and Management for SMEs Product

Certification, including GS1 Bar Coding;

 Conduct Assessment for a National Coordination Partnership/Platform Ecosystem

Opportunity that would provide Future Financial and Non-financial Support to

Agribusiness SMEs;

 Capacity Building of 200 SMEs on Packing and Labelling of Agro-Processed Products for

Marketing;

 Provide Capacity Building and Coaching of 200 SMEs Representatives on Business

Process Engineering, and Entrepreneurship Development, Digital Upskilling;

 Training of 200 SMEs on Entrepreneurship Skills Development on ICT and Digital

Technologies for E-Commerce in Agri-food Products;

 Pilot Digital Transformation Grants for 12 Competitively  Selected Youth

Agribusinesses/SMEs (50% Women-led), leveraging on the Capacity Building Activities;

and

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA) 

MOÇAMBIQUE 

Fortalecimento das Capacidades Produtivas e Empreendedoras das Associações de PMEs de 
Agro processamento / Agronegócio para Integração de Cadeias de Valor Regionais e 
Continentais 

Referência do Acordo de financiamento: 100000016 

Número de Identificação do Projeto: G-MZ-A00-ZZZ-005 

1. A Confederação da Associações Económicas de Moçambique - CTA recebeu do Italian Trust

Fund através do Banco Africano de Desenvolvimento um financiamento para implementar o

projecto de Fortalecimento das Capacidades Produtivas e Empreendedoras de Associações de

PMEs do Agro Processamento / Agronegócios para Integrar Cadeias de valor Regionais e

Continentais, e pretende aplicar parte do montante acordado desta subvenção para pagamento

de serviços de consultoria para Melhorar a Competitividade das PME e sua participação no

Comércio Regional e Continental, Estudos de Viabilidade e Avaliação para melhorar o

Ambiente de Negócios, Desenvolvimento Institucional e Capacidade das PME para o

Crescimento.

2. O Projecto inclui os seguintes serviços: Planear e conduzir as actividades abaixo
descritas nas três Províncias do norte de Moçambique durante um período de 24 meses.

 Capacitação em comércio transfronteiriço de alimentos e produtos agro processados para

200 PMEs;

 Capacitação para 200 PMEs sobre a Zona de Comércio Livre Continental Africana

AfCFTA - Regras Comerciais, Facilitação do Comércio, Logística e Documentação

necessária;

 Sessões de partilha de informações com PMEs sobre requisitos e procedimentos de

certificação ISO;

 Realizar um Estudo de Viabilidade para a Criação de um Fundo de Desenvolvimento e

Sustentabilidade para PMEs;

 Realizar uma avaliação do comércio eletrónico agroalimentar, práticas, desafios e

oportunidades em Moçambique;

 Realizar Avaliação da Qualidade das Infraestrutura e Gestão de produtos das PMEs para

Certificação, incluindo códigos de barra da GS1;

 Realizar avaliação para criação de uma plataforma de coordenação nacional para prestar

suporte financeiro e não financeiro futuro as PMEs do agronegócio;

 Capacitação de 200 PMEs em embalagem e rotulagem de produtos agro-processados para

comercialização;

 Realizar Capacitação e Coaching para 200 Representantes de PMEs em Desenvolvimento

Negócios, Empreendedorismo e Aprimoramento Digital;

 Realizar formação para 200 PMEs em Desenvolvimento de Competências de

Empreendedorismo em TIC e Tecnologias Digitais para Comércio Eletrônico em Produtos

Agroalimentares;

 Subvenção através de seleção competitiva de Transformação Digital para 12

Agroindústrias / PMEs com 50% de liderança feminina, na base de acções de Capacitação;

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
------------------

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 
INSTITUTO DE BOLSAS DE ESTUDO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. Nos termos do nº 2 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, o Instituto 

de Bolsas de Estudo (IBE) convida empresas interessadas e que reúnem os requisitos de qualificação, a apresentarem propostas em cartas fechadas para provimento de serviços, conforme indicado abaixo: 

Nº Concurso Objecto do concurso
Modalidade e

Validade das Propostas

Data e hora-limite 
para

Apresentação de 
Propostas

Data e hora de 
abertura de 

Proposta

Garantia 
Provisória

52A003741/CL/001/IBE/
UGEA/2021

Fornecimento de combustível 
e lubrificantes

Concurso Limitado 
– 60 dias

13/8/2021
- 9.00 horas

13/8/2021 
- 9.30 horas N/A

52A003741/CL/002/IBE/
UGEA/2021

Fornecimento de material e consumíveis 
de escritório 

Concurso Limitado 
– 60 dias

13/8/2021
- 10.00 horas

13/8/2021
- 10.30 horas N/A

52A003741/CL/003/IBE/
UGEA/2021

Prestação de serviços de catering
Concurso Limitado 

– 60 dias
13/8/2021 

– 11.00 horas
9/8/2021

- 11.30 horas N/A

52A003741/CL/004/IBE/
UGEA/2021

Prestação de serviços 
de limpeza e jardinagem

Concurso Limitado 
– 60 dias

13/8/2021
- 12.30 horas

9/8/2021
- 13.00 horas N/A

52A003741/CL/005/IBE/
UGEA/2021

Fornecimento de equipamento 
e consumíveis de informática   

Concurso Limitado 
– 60 dias

13/8/2021 
- 13.30 horas

9/8/2021
- 14.00 horas N/A

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de Concurso ou adquirí – los no Instituto de Bolsas de Estudo, sita na Avenida Márti-
res da Machava, n.º 231, Maputo, pela importância não reembolsável de 300,00MT (trezentos meticais), das 8.00 às 14.00 horas, de 2ª a 6ª feira.

2. Para o efeito, os concorrentes poderão depositar a quantia na conta de terceiros sediada no Banco de Mocambique (BM), sob Nº 4104519011 em nome do Instituto de Bolsas
de Estudo e apresentar o talão de depósito no endereço acima refereciado

3. O anúncio de posicionamento dos concorrentes será  realizado na Sala de Sessões do Instituto de Bolsas de Estudo, conforme o calendário acima proposto.
4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo

Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
 Maputo, aos 28 de Julho de 2021

A Autoridade Competente 
O Director-Geral

(Ilegível)
7435

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
CONCURSO NO 04/ANE-NP/TPL/MR/AM/2021 

EMPREITADA PARA MANUTENÇÃO DE ROTINA DA ESTRADA 
R706-ALUA/MAZUA NA PROVÍNCIA DE NAMPULA 

Nos termos da alínea d), do nº 3 do artigo 33, do Regulamento de 

Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 

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

8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso acima foi adjudicado 
à empresa TOBERT ENGENHEIROS CONSTRUÇÕES & CONSULTORIA, 

LDA, pelo valor de 4.934.694,00MT (quatro milhões, novecentos e 

trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro meticais).

Nampula, Julho de 2021

A ENTIDADE CONTRATANTE 

358

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

CONCURSO NO 05/ANE-NP/ASF/MR/2021 

EMPREITADA PARA MANUTENÇÃO DE ROTINA DE ESTRADAS ASFALTADAS N13-
MALEMA/RIO LÚRIO E N104-NAMPULA/NAMETIL, NA PROVÍNCIA DE NAMPULA 

Nos termos da alínea d), do nº 3 do artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 05/2016 de 08 de 

Março, Comunica-se que o objecto do concurso acima foi adjudicado de acordo com a tabela abaixo:              

   
   

LO
T

E

DESIGNAÇÃO

TIPO 
DE SU-
PERF

Exten-
são 

Total 
da Es-
trada 
(km)

Concorrente Vencedor Valor 
(Meticais)

Núme-
ro

Início Fim

1 N13-Malema/Rio Lúrio  ASF 54.0
TOBERT ENGENHEIROS 

CONSTRUÇÕES & CONSUL-
TORIA, LDA

4.313.438,40

2 N104-Nampula/Nametil ASF 70.6 MAISHA CONSTRUÇÕES 5.847.695,16

Nampula, Julho de 2021

A ENTIDADE CONTRATANTE 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

DIRECÇÃO REGIONAL CENTRO

 ANÚNCIO DE CONCURSOS 

1. FIPAG – Direcção Regional Centro convida a todos interessados elegíveis e qualificados a apresentarem propostas em envelopes
selados para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Referência do 
Concurso

Modalidade 
de 

Contratação

Objecto do 
Concurso 

Grarantia 
Provisória

Data e hora 
de entrega de 

documentos de 
qualificação e 

propostas

Data e hora de 
abertura de 

documentos de 
qualificação e 

propostas

Data e hora 
de anúncio de 

posicionamento

FIPAG-DRC/
CP/25/2021

Concurso 
Público 

Lote 1 - Prestação de 
serviços de segurança 
Lote 2 - Transporte de 
valores

Lote 1 
-75,000.00MT

Lote 2 
- Não

Aplicável

25/8/2021 
até às 9.00 horas

25/8/2021
 às 9.15 horas

6/9/2021 
às 8.00 horas

FIPAG-DRC/
CP/26/2021

Concurso 
Público

Fornecimento de 
uniforme Não Aplicável 25/8/2021 

até às 11.00 horas
25/8/2021

 às 11.15 horas
6/9/2021

 às 9.00 horas

FIPAG-DRC/
CP/27/2021

Concurso 
Público

Fornecimento de 
material promocional

Não Aplicável 25/8/2021
 até às 13.00 horas

25/8/2021 
às 13.15 horas

6/9/2021
 às 10.00 horas

FIPAG-DRC/
CP/28/2021

Concurso 
Público

Fornecimento de 
motorizadas

Não Aplicável 26/8/2021
 até às 9.00 horas

26/8/2021
 às 9.15 horas

6/9/2021
 às 11.00 horas

FIPAG-DRC/
CP/29/2021

Concurso 
Público

Fornecimento de 
viatura

Não Aplicável 26/8/2021
 até às 11.00 horas

26/8/2021
 às 11.15 horas 

6/9/2021
 às 12.00 horas

FIPAG-DRC/
CP/30/2021

Concurso 
Público

Fornecimento de rádios 
de comunicação e 

repetidora
Não Aplicável 26/8/2021

 até às 13.00 horas
26/8/2021

 às 13.15 horas
6/9/2021 

às 13.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los
no endereço abaixo, durante as horas normais de expediente, pela importância não restituível de 1,000.00MT (mil
meticais) para cada conjunto, a ser depositado na seguinte conta bancária:

Titular: FIPAG – Direcção Regional Centro
Banco: FNB

Conta: 2315138010001 

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

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

FIPAG – Direcção Regional Centro
Rua Kruss Gomes, n.° 38, Bairro da Munhava

Beira – Moçambique

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

Beira, Agosto de 2021

Autoridade Competente
(Ilegível) 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

3.ª CONSERVATÓRIA DO 
REGISTO CIVIL DE MAPUTO COM 

FUNÇÕES NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE EDUARDO 
ISAÍAS BAMBO

Certifico, para efeito de publicação, 
que por escritura outorgada no dia 
vinte de Maio de dois mil e vinte e 
um, lavrada de folhas cento e seis 
e seguintes, do livro de notas para 
escrituras diversas número trinta 
e nove, traço “B”, da Terceira Con-
servatória do Registo Civil com 
Funções Notariais, perante mim, 
AMÉLIA GONÇALVES MACHAVA, 
licenciada em Direito, Conservado-
ra e Notária Superior em exercício 
nesta Conservatória, foi lavrada 
uma escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de EDUARDO 
ISAÍAS BAMBO, de então cinquen-
ta e sete anos de idade, natural de 
Morrumbene, no estado que era 
solteiro, com última residência 
habitual no Bairro Munguambe, 
distrito de Morrumbene, filho de 
Bambo e de Teresa Mussalafo, sem 
ter deixado testamento ou qualquer 
outra disposição da sua última von-
tade.

Que o falecido deixou como únicos e 
universais herdeiros dos bens, seus 
filhos: ABÍLIO EDUARDO BAM-
BO, VIOLETA EDUARDO BAMBO, 
EVELINA EDUARDO BAMBO, TE-
RESA EDUARDO BAMBO, JÚLIO 
EDUARDO BAMBO, PEDRO EDU-
ARDO BAMBO, JÚLIA EDUARDO 
BAMBO, GILDO EDUARDO BAM-
BO, ZAQUEU EDUARDO BAMBO e 
VIRGÍNA EDUARDO BAMBO, todos 
solteiros, maiores, naturais de Ma-
puto, onde residem.

Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram aos declara-
dos herdeiros ou com eles possam 
concorrer a esta sucessão.

Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis.

Está conforme
Maputo, aos 20 de Maio de 2021

A Notária
(Ilegível) 8350

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 AUGUSTO 
FACAZE SITOI

Certifico, para efeitos de publica-
ção, que por escritura de vinte de 
Julho de dois mil e vinte e um, exa-
rada de folhas sete verso a oito, 
do livro de notas para escrituras 
diversas número trezentos e ses-
senta, traço “B”, do Segundo Car-
tório Notarial de Maputo, perante 
mim, LÉCIO DIRCEU CUMBE, Con-
servador e Notário Superior em 
exercício no referido Cartório, foi 
celebrada uma Escritura de Ha-
bilitação de Herdeiros por óbito 
de AUGUSTO FACAZE SITOI, de 
cinquenta e três anos de idade, 
no estado de solteiro, que era 
de nacionalidade moçambicana, 
com última residência habitual 
no Aeroporto “B”, filho de Facaze 
Matine Sitoe e de Ester Mufaraço 
Mazive.

Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última vontade, 
deixando como único e universal 
herdeiro de todos os seus bens, 
seu filho ANTÓNIO AUGUSTO 
SITOE, solteiro, maior, natural de 
Maputo, onde reside.

Que segundo a lei não há quem 
com ele possa concorrer a esta 
sucessão.

Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis, incluindo con-
tas bancárias.

Está conforme
Maputo, aos 21 de Julho de 2021 

A Notária
(Ilegível)

8344

Acesse https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas 
de Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, com 
uma vasta experiência no mercado nacional, com 12 anos de 
actividade ao serviço dos seus clientes. 

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A: 

       TÉCNICA(O) DE INFORMÁTICA para Angoche           (Ref. RSE013)

Resumo das Principais Responsabilidades:

• Monitorar o desempenho e participar na implementação de aplicações in-
formáticas;

• Garantir as condições adequadas para o funcionamento das aplicações in-
formáticas;

• Assegurar a manutenção e o upgrade das aplicações, sem alterar o normal
funcionamento das actividades da Empresa;

• Comunicar aos utilizadores, sobre a necessidade de intervenções de ma-
nutenção ou upgrade de software ou hardware nos seus Pc’s;

• Analisar com os utilizadores, os processos funcionais e a parametrização
dos sistemas operativos, propondo recomendações para a sua optimiza-
ção;

• Notificar sobre a ausência de documentação das aplicações nas imple-
mentações e em caso de upgrade;

• Canalizar os pedidos de alteração nas aplicações informáticas, para de-
cisão de desenvolvimento interno ou solicitação de desenvolvimento aos
fornecedores dos mesmos;

• Desenvolver relatórios relacionados com as suas actividades e participar
de programa de treinamento, quando convocado;

• Auxiliar na execução de planos de manutenção, dos equipamentos, dos
programas, das redes de computadores e dos sistemas operacionais;

• Elaborar, actualizar e manter a documentação técnica necessária para a
operação e manutenção das redes de computadores;

• Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para da função.

Requisitos:

Nacionalidade moçambicana; Ensino Médio Técnico em Informática ou nível 
Médio Geral com pelo menos 10 anos de experiência na área técnica; O míni-
mo de 3 anos de sólida experiência na área de informática; Ter a capacidade 
de interagir com a hierarquia e prestar contas ao mesmo; Conhecimentos de 
informática na óptica do utilizador intermédio; Domínio do Excel e ferramen-
tas online constituirão vantagem; Proficiência escrita e oral na língua inglesa.

Documentos Necessários:

Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações literá-
rias, fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de Referências e outros 
documentos relevantes para a candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:

As candidaturas devem ser submetidas através do endereço selec.rse@sdo-
-mocambique.com, indicando no assunto, obrigatoriamente, a referência e
denominação da vaga até ao dia 5/8/2021, a partir do qual as candidaturas
não serão consideradas.
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

(SERVIÇOS DE CONSULTORIA – CONSULTOR INDIVIDUAL)

ENGENHEIRO CIVIL DE PROTECÇÃO COSTEIRA
(Baseado na Cidade da Beira)

Moçambique
Projecto de Recuperação de Emergência e Resiliência Pós-ciclones Idai e Kenneth 
Projecto ID:P:171040 

O Governo de Moçambique recebeu um Donativo da Associação Internacional de Desenvolvimento 
(IDA) para a implementação do Projecto de Recuperação de Emergência e Resiliência Pós-
ciclones Idai e Kenneth (P171040) e pretende aplicar parte dos recursos do financiamento em 
serviços de consultoria individual. 

Os serviços de consultoria (Serviços) incluem prestar assistência técnica a tempo inteiro à 
Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento (AIAS) baseado na Cidade da Beira. Os 
serviços terão a duração de vinte e quatro meses (24) renováveis. 

Os Termos de Referência podem ser obtidos no seguinte endereço: www.aias.gov.mz

A AIAS convida consultores individuais elegíveis (“Consultores”) observando a Secção III, 
parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do
Banco Mundial datado de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018 
(“Regulamento de Procurement para Mutuários da IPF”), estabelecendo a política do Banco 
Mundial sobre conflitos de interesse a manifestar seu interesse em prestar os Serviços. Os 
consultores individuais serão avaliados de acordo com os critérios abaixo:

a) No mínimo Mestrado em Engenharia por uma universidade reconhecida e pelo menos 10
anos de experiência profissional de trabalho em engenharia civil, supervisão de contratos
e aquisição de bens, obras e serviços de consultoria;

b) Gestão de projectos com ênfase em projectos de infra-estruturas relacionados com a
protecção costeira (por exemplo, recarga de praias / dunas, dragagem, esporões, quebra-
mares, etc.);

c) Conhecimento e familiaridade da protecção costeira e gestão integrada da zona costeira no
contexto de Moçambique;

d) Experiências na área de sistemas de informação geográfica, bancos de dados, etc.
e) Competência em informática em pacotes de software: Microsoft Word, MS Excel e MS

Project são obrigatórios;
f) Conhecimento e familiaridade com trabalho e procedimentos de financiadores

internacionais e, em particular, com os procedimentos do Banco Mundial;
g) Fluência na língua portuguesa e inglesa, oral e escrita.

O Engenheiro Civil de Protecção Costeira será seleccionado de acordo com o Regulamento de 
Procurement do Banco Mundial para Mutuários da “IPF”, datado de Julho de 2016 e revisto em 
Agosto de 2018.

As manifestações de interesse poderão ser enviadas para o email: procurement.aias@gmail.com 
ou entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do 17 de Agosto de 2021 e devem indicar 
claramente: “Manifestação de Interesse para Engenheiro Civil de Protecção Costeira”.

Administração de Infra-Estruturas de de Água e Saneamento
Av. Eduardo Mondlane, n.º 1352, 4 º Andar

Tef. +258 21 303339
Fax: +258 21 303341
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DE MAGUDE

SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÔES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
1. De acordo com o Art. 64, n.° 2, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 

pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

8360

Magude, aos 3 de Agosto de 2021

O Chefe da UGEA

Júlio Ernesto Cuna
(Ilegível)
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A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas 
de Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, com 
uma vasta experiência no mercado nacional, com 12 anos de 
actividade ao serviço dos seus clientes. 

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A: 

WEB DESIGNER para Maputo (Ref.: RSE014)

Resumo das Principais Responsabilidades:

• Criar imagens, logotipos, gráficos, ilustrações e animações;
• Colaborar na comunicação interna e externa nos diversos meios;
• Realizar diversos projectos de Design gráfico nas vertentes

corporativas, promocional e multimédia;
• Gerir projectos gráficos desde a identificação de oportunidade de

mercado até a sua produção, utilizando conceitos de marketing,
administração e gestão;

• Criar peças gráficas para websites, redes sociais, e-newsletters e
outros materiais gráficos dinâmicos;

• Criar, desenvolver e gerir projectos de fotografia e vídeos.

Requisitos:

• Nacionalidade moçambicana;
• Nível Técnico Médio em Design Gráfico;
• Pelo menos 3 anos de experiência em funções similares e em agências

reconhecidas no sector;
• Domínio de programas de edição e composição Adobe (Ilustrator,

Photoshop e In Design) e Sketh;
• Experiência comprovada na elaboração de imagens, artes-finais e

pós-produção;
• Vontade de aprender e capacidade de trabalhar em equipa;
• Proficiência escrita e oral na língua inglesa.;
• Ser proactivo, dinâmico, boa capacidade de negociação, boa

capacidade de análise de problemas e equacionamento de soluções e
ser orientado para resultados;

• Boa capacidade para trabalhar de forma independente e em equipa;
• Boa capacidade de comunicação e de relacionamento a todos níveis.

Documentos Necessários:

Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações 
literárias, fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de Referências e 
outros documentos relevantes para a candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:

As candidaturas deverão ser submetidas através do endereço                                            
selec.rse@sdo-mocambique.com, indicando no assunto, 
obrigatoriamente, a referência e denominação da vaga até ao dia 
5/8/2021, a partir do qual as candidaturas não serão consideradas.

8380

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA 

CIDADE DE MAPUTO
2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial 

do Tribunal Judicial da Cidade 

de Maputo, o exequente 

BANCO COMERCIAL E DE 
INVESTIMENTOS, SA, com 

sede na Av. 25 de Setembro, nº 

04, nesta cidade, move contra 

o executado BRUNO MIGUEL
FIGUEIREDO DE BRITO,

solteiro, natural de Maputo, BI

nº 110100643149P, residente

no Bairro da Polana-Cimento,

Av. 24 de Julho, nº 746, R/C, e

domicílio profissional no Hotel
Moçambicano, Av. Filipe Samuel

Magaia, nº 961, cidade de

Maputo, nos Autos de Execução
Ordinária nº 01/20-G, correm

éditos de vinte dias, contados

da segunda e última publicação

deste anúncio, citando os

credores desconhecidos da

executada que gozem de garantia 

real sobre o bem penhorado,

bem como os sucessores dos

credores preferentes, para no

prazo de dez dias, posterior

ao dos éditos, reclamarem,

querendo, o pagamento dos

seus créditos pelo produto do

imóvel penhorado nos autos,

designadamente:

Verba única

Imóvel descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Maputo 

sob o nº 59516, a folhas 168 

do livro nº B/202, inscrito sob 

o nº 88265, a fls. 69v., do livro
G/130, a favor de Bruno Miguel
Figueiredo de Brito, solteiro,

maior, com a hipoteca registada

sob o nº 81250, a folhas 72v,

do livro C/112, a favor do BCI
- BANCO COMERCIAL E DE
INVESTIMENTOS, SA.

Maputo, aos dez de Dezembro de 
dois mil e vinte

O Ajudante de Escrivão de Direito
Rudolfo Marcos Nhanala

Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ANE, IP - TETE

ANÚNCIO DE CONCURSO

Concurso Público Nº 11/CP/OBR/DPANE,IP-T/2021
Obras de Construção/Conclusão do Edifício da DPANE, IP - Tete

Reunião Preliminar   Data de Visita
Entrega das 
Propostas

Abertura das Propostas Alvará Mínimo Validade das 
Propostas 

Caução Provisória

Data: 13/8/2021;

Hora: 9.00 horas
Data: 13/8/2021;

Hora: 11.00 horas
Data: 23/8/2021;

Hora: 10.00 horas 
Data: 23/8/2021;

Hora: 10.15 horas
Classe: 4ª;

Categorias: I, III, IV e V 
90 dias

Valor: 300.000,00MT

Validade: 120 dias

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar o Documento de Concurso ou adquirí-lo a partir do dia 2 de Agosto 2021, no endereço a seguir indicado. A aquisição do mesmo

deverá ser feita mediante apresentação de comprovativo de depósito bancário na conta abaixo indicada, na importância não reembolsável de 5.000,00MT (cinco mil meticais). 

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ANE, IP - TETE
Estrada N7 –Estaleiro da Ponte Samora Machel

Tel: 25224060, Fax: 25224063Cidade de Tete, Moçambique

Dados Bancários:
Beneficiário:            ANE-Delegação Provincial de Tete
Banco: Millennium BIM

Número da Conta:  88252250

2. As propostas deverão ser acompanhadas obrigatoriamente de documentos de qualificação actualizados e autenticados definidos nos Documentos de Concurso, e de acordo com o 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. Não serão aceites propostas apresentadas sob

qualquer formato electrónico.

3. A visita facultativa ao local de intervenção, que se situa no Município de Tete, ao longo da Estrada N9, Bairro do Mpádue, deverá ocorrer após a Reunião Preliminar de Concurso a realizar-se nas actuais

instalações da ANE, IP - Delegação Provincial de Tete, na data e horário acima indicados.

4. Os actos de Submissão e Abertura das propostas, serão realizados no endereço, datas e, horário acima indicados. A data de Comunicação do Posicionamento dos Concorrentes será oportunamente

anunciada aos concorrentes que submeterem propostas.

A Entidade Contratante
Tete, aos 3 de Agosto de 2021

(Ass. Ilegígel)
289
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ANE, IP - TETE

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Concurso Público Nº 01/CP/FISC-OBR/DPANE,IP-T/2021
Serviços de Consultoria para a Fiscalização das Obras de Construção/Conclusão do Edifício da DPANE, IP – Tete

Fase de Selecção
Entrega de Expressões de 

Interesse
Abertura de Expressões de 

Interesse
Comunicação da

Lista Curta
Local para Entrega de Expressões de Interesse

Manifestação de 

Interesse 

Data: 20/8/2021;

Hora: 10.00 horas
Data: 11/8/2021;

Hora: 10.20 horas 
Data: 27/8/2021;

Hora: 10.00 horas
ANE, IP - Delegação Provincial de Tete

N7 Estaleiro da Ponte Samora Machel

1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE, IP - Delegação Provincial de Tete) pretende contratar uma firma de consultoria para efectuar a fiscalização das Obras de Construção/
Conclusão do seu Edifício de escritórios a ser implantado na Cidade de Tete, Bairro de M’pádue, num terreno localizada ao longo da Estrada de acesso a Ponte Base Kassuende.

2. Os serviços a serem prestados no âmbito deste projecto e para os quais se solicitam expressões de interesse deverão incluir mas não se limitar a: fiscalização das obras de construção, revisão do projecto 
geral que inclui os projectos de arquitectura, estabilidade, instalações hidráulicas e electromecânica, planos de segurança e saúde, compilação técnica da obra e o Estudo de Impacto Ambiental.

3. Assim, convida-se Consultores elegíveis a manifestarem interesse em levar a cabo os serviços acima mencionados. Os Consultores interessados deverão dar informação indicando que eles são qualificados 
para executar os serviços através de brochuras, descrição de tarefas similares, e disponibilidade de pessoal apropriado. A manifestação de interesse deve ser curta (não excedendo 20 páginas), descrevendo 

a experiência e as competências do concorrente para a execução desta consultoria de forma clara e sucinta, indicando as qualificações e experiência em trabalhos similares, especificando os serviços, custo 
dos mesmos, sua localização e outros dados relevantes para a qualificação da firma.

4. A Lista Curta será elaborada com base nos Consultores que tiverem manifestado interesse, e que possuam as melhores qualificações na avaliação das manifestações de interesse, que será baseada nos 
seguintes requisitos e pontuações:

4.1. Experiência da firma de consultoria na realização de trabalhos similares, demonstrada pela descrição de serviços de fiscalização de obras efectuados nos últimos dez (10) anos: 80 pontos; e, 

4.2. Experiência da firma de consultoria em países em vias de desenvolvimento: 20 pontos.

5. Os Consultores poderão se associar para melhorar as suas qualificações e as firmas melhor qualificadas farão parte de uma lista limitada de empresas (Lista Curta), que serão convidadas a submeterem as 
propostas técnicas e financeiras, cuja selecção será baseada na Qualidade e no Preço, de acordo com o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 

de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º5/2016, de 8 de Março.

A Entidade Contratante

Tete, aos 3 de Agosto de 2021

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DO NIASSA

CENTRO ZONAL NOROESTE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

1. O Centro Zonal Noroeste com a Sede na Estacão Agrária de Lichinga convida a todas empresas interessadas a apresentarem propostas em
cartas fechadas para o fornecimento de bens e prestação de serviços de:

CONCURSO LIMITADO

Nº do concurso Tipo de bem     Abertura

 S/001/UGEA/CZNW/INSUMOS/P/2021 Fornecimento de insumos agrícolas 17/8/2021

S/002/UGEA/CZNW/COMBUSTIVEL/P/2021 Fornecimento de combustível  e lubrificantes 17/8/2021

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los no endereço ao baixo mencionado, 
mediante o pagamento de 1.000,00MT não reembolsáveis na conta n.º 7086918 Millennium bim em nome da ESTAÇÃO AGRÁRIA DE LICHINGA.

3. As propostas deverão ser entregues em triplicado até às 10.00 horas do dia 16/8/2021, num envelope fechado no endereço abaixo.

4. As propostas serão abertas no dia supramencionado, pelas 10.00 horas, em sessão pública, na Sala de Reuniões desta instituição no dia 17/8/2021.

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

Caixa Postal.
Telefone: 870505842
AV: Trabalho – Lulimile- Lichinga

UGEA

Acesse https://t.me/Novojornal
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No âmbito da preparação da X Cerimónia de Graduação da Universidade São 

Tomás de Moçambique (USTM), a ter lugar no dia 26 de Novembro de 2021 

em Maputo prevista para decorrer na modalidade híbrida – presencialmente 

e on-line, estão abertas as inscrições para o efeito, que vão decorrer no 

período entre 02 de Agosto e 29 de Outubro de 2021, das 8.00 horas às 14 

horas, nas respectivas Faculdades ou através do link:

http://ustm.ac.mz/sig/cadastrar.php

Para permitir uma melhor organização de todo o processo, apenas devem-se 

inscrever os estudantes que reúnam os seguintes requisitos:

1. Tenham realizado, com sucesso, a defesa para obtenção do grau académico,

ou que a defesa se realize até ao dia 15 de Outubro de 2021; para o último

caso, o estudante só poderá efectuar a inscrição após a realização da

defesa e a entrega da versão final da Monografia, Dissertação e/ou Tese
acomodadas as observações do júri;

2. Tenham entregue os dados relativos à conclusão do nível anterior

(Secundário para os estudantes da Licenciatura; Licenciatura para os

estudantes do Mestrado; e Mestrado para os estudantes do Doutoramento).

3. Tenham pago as seguintes taxas relativas à cerimónia de graduação, que

incluem a Toga Completa; a Gravata Oficial; Fotografias e DVD; Diploma e
Canudo, bem como os custos organizacionais.

3.1. Taxa de Inscrição para o nível de Licenciatura: 15.000,00MT
3.2. Taxa de Inscrição para Mestrado: 12.000,00MT
3.3. Taxa de Inscrição para Doutoramento: 20.000,00MT 

NB: Para os níveis de Mestrado e de Doutoramento, o valor exclui a Toga.

4. Tenham efectuado os pagamentos na seguinte Agência Bancária:

BANCO  ECOBANK

TITULAR  USTM

CONTA  006002721122 4201

NIB  002300060060001603123

NOTA: Os estudantes que não pretendem participar da cerimónia de graduação, 

mas que desejam obter o diploma, devem submeter o pedido de diploma, que 

deve ser acompanhado pelo comprovativo da taxa de pagamento, a cópia de 

BI e do certificado do nível anterior, até à data- limite das inscrições para a 
cerimónia de graduação.

5. Tenham entregue no acto da inscrição:

5.1. A fotocópia do Bilhete de Identidade, Passaporte, ou DIRE;
5.2. A cópia do Certificado de Licenciatura, Mestrado e/ou 

Doutoramento ou de outro documento que confirma que o estudante 
já fez o pedido para a emissão do certificado, incluindo os elementos 
exigidos no ponto 2 deste Edital.

5.3. O formulário próprio preenchido, disponível na Secretaria da 

Faculdade.

5.4. Uma foto tipo passe.

Não será permitida a graduação dos estudantes que não reúnam as condições 

acima referidas e a instituição não se vai responsabilizar pelos estudantes 

que se inscreverem sem que reúnam os requisitos exigidos.

Apela-se ao cumprimento do instituído no presente Edital. 

Maputo, aos 30 de Julho de 2021

Vice Reitora Académica
(Profª. Doutora Jorgete de Jesus)

No âmbito da preparação da VI Cerimónia de Graduação da USTM – Delegação 
de Gaza, a ter lugar no dia 03 de Dezembro na Delegação de Gaza, prevista 
para decorrer na modalidade híbrida – presencialmente e on-line, estão 

abertas as inscrições para o efeito, que vão decorrer no período entre 02 de 

Agosto e 29 de Outubro de 2021, das 8.00 horas às 14 horas, na Biblioteca da 

Universidade (Xai-Xai e Macia) ou através do link:

http://ustm.ac.mz/sig/cadastrar.php

Para permitir uma melhor organização de todo o processo, apenas devem-se 

inscrever os estudantes que reúnam os seguintes requisitos:

1. Tenham realizado, com sucesso, a defesa para obtenção do grau académico,

ou que a defesa se realize até ao dia 15 de Outubro de 2021; para o último

caso, o estudante só poderá efectuar a inscrição após a realização da

defesa e a entrega da versão final da Monografia, Dissertação e/ou Tese
acomodadas as observações do júri;

2. Tenham entregue os dados relativos à conclusão do nível anterior

(Secundário para os estudantes da Licenciatura; Licenciatura para os

estudantes do Mestrado; e Mestrado para os estudantes do Doutoramento).

3. Tenham pago as seguintes taxas relativas à cerimónia de graduação, que

incluem a Toga Completa; a Gravata Oficial; Fotografias e DVD; Diploma e
Canudo, bem como os custos organizacionais.

3.1. Taxa de Inscrição para o nível de Licenciatura: 12.000,00MT
3.2. Taxa de Inscrição para Mestrado: 10.000,00MT

NB: Para o nível de Mestrado, o valor exclui a Toga.

4. Tenham efectuado os pagamentos na seguinte Agência Bancária:

BANCO  MILLENIUM BIM
TITULAR  USTM
CONTA  187045877
NIB  000100000018704587757

NOTA: Os estudantes que não pretendem participar da cerimónia de graduação, 

mas que desejam obter o diploma, devem submeter o pedido de diploma, que 

deve ser acompanhado pelo comprovativo da taxa de pagamento, a cópia de 

BI e do certificado do nível anterior, até à data- limite das inscrições para a 
cerimónia de graduação.

5. Tenham entregue no acto da inscrição:

5.1.  A fotocópia do Bilhete de Identidade, Passaporte, ou DIRE;
5.2.  A cópia do Certificado de Licenciatura, Mestrado e/ou 

Doutoramento ou de outro documento que confirma que o estudante 
já fez o pedido para a emissão do certificado, incluindo os elementos 
exigidos no ponto 2 deste Edital.

5.3.  O formulário próprio preenchido, disponível na Biblioteca da 

Universidade (Xai-Xai e Macia).

5.4.  Uma foto tipo passe.

Não será permitida a graduação dos estudantes que não reúnam as condições 

acima referidas e a instituição não se vai responsabilizar pelos estudantes 

que se inscreverem sem que reúnam os requisitos exigidos.

Apela-se ao cumprimento do instituído no presente Edital. 

Maputo, aos 30 de Julho de 2021

Vice Reitora Académica
(Profª. Doutora Jorgete de Jesus)

Gabinete da Vice-Reitora Académica

EDITAL

X CERIMÓNIA DE GRADUAÇÃO DA USTM 
- SEDE

Gabinete da Vice-Reitora Académica

EDITAL

VI CERIMÓNIA DE GRADUAÇÃO DA USTM 
- DELEGAÇÃO DE GAZA

7472
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Faz-se saber que, por esta Secção, correm seus devidos termos uns Autos de 
Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa, sob Forma Ordinária, 
número 05/21/C, em que é exequente Trim - Trading Lda., e executado Emídio 
Carimo Issufo, com último domicílio conhecido na Av. de Trabalho, nº 14, R/C 
e actualmente em parte incerta. É este citado para no prazo de 10 (dez) dias, 
finda a dilação de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação do segundo 
número do presente anúncio, pagar ao exequente a quantia de 291 981,19MT 
(duzentos e noventa e um mil, novecentos oitenta e um meticais e dezanove 
centavos), ou nomear bens à penhora, sob pena de o direito à nomeação de 
bens à penhora ser devolvido ao exequente, podendo, dentro do mesmo prazo, 
deduzir embargos ou agravos do despacho de citação no prazo de oito dias, nos 
termos conjugados nos artigos 811, nº 1, 836, nº 1, al. a), 812, 816 e 685, nº 1 do 
C.P. Civil.
Mais notifica-se ao executado para no prazo de 5 (cinco) dias, indicar o
domicílio para receber notificações ou constituir mandatários judiciais na área
de jurisdição deste Tribunal, sob pena de não ter seguimento qualquer recurso
que vier interpor, ou ser de nenhum efeito qualquer oposição que deduzir, nos
termos do art. 60, nº 1 e 33, ambos do diploma legal acima citado.
A cópia da petição inicial encontra-se à sua disposição no Cartório desta Secção,
podendo ser obtida em qualquer dia útil, dentro das horas normais de expediente.

Matola, aos doze dias do mês de Julho de dois mil e vinte e um

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei

O Juiz de Direito
Domingos Samuel

8296

Pela Terceira  Secção do Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo, nos Autos de Acção Executiva para Pagamento 
de Quantia Certa, Sob a Forma Ordinária nº 37/20-
R, movidos pelo exequente Banco Comercial e de 
Investimentos, S.A., com sede na Av. 25 de Setembro, 
número 4, cidade de Maputo, contra o executado 
Domingos Armando Changule, ora em parte incerta, 
com o último domicílio conhecido no Bairro Municipal 
da Machava-Sede, Quarteirão 12, casa nº 22, cidade da 
Matola, província de Maputo, é este executado citado 
para pagar a quantia de 561 214,41MT (quinhentos 

e sessenta e um mil duzentos e catorze meticais, 
quarenta e um centavos), no prazo de 10 dias, finda a 
dilação de 30 dias, contados da data da segunda e última 
publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, ou, no 
mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal 
pagamento e do mais que acrescer, ou deduzir a oposição 
que tiver, querendo, nos termos do artigo 812º e seguintes 
do Código do Processo Civil, sob pena de, não o fazendo, 
devolver-se esse direito ao exequente, prosseguindo a 
execução seus ulteriores termos, conforme tudo melhor 
consta da petição inicial, cujo duplicado se encontra no 

Cartório desta Secção à disposição do executado, onde 
poderá solicitá-lo em qualquer dia útil durante as horas 
normais de expediente. 

Maputo, aos 13 de Julho de 2021
O Ajudante de Escrivão de Direito

Fenias Luís Nhantumbo
Verifiquei

O Juiz de Direito
José Alfredo Macaringue

7414

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

3ª SECÇÃO

ANÚNCIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
DELEGAÇÃO DE NAMPULA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
(Ajuste Directo)

De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de 

Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 

Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 

de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos abaixo indicados:

Nº/O
Nome do 

Concorrente
Objecto de concurso

Valor da 
adjudicação 

incluindo IVA

01
Office Data Store 
Lda

Fornecimento de material 
de escritório

121.450,00Mts

02 Yany Service
Prestação de serviço 
(Aluguer de viatura)

11.900.000,00Mts

Nampula, Julho de 2021

O Delegado

Assinatura Ilegível

INAS – Nampula Rua da Unidade nº 273, Tel 26214648 Fax 26214647.Email: inasnampula@.gmail.com

357
66
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Faz-se saber que nesta 12ª Secção Comercial correm termos 
processuais uns Autos de Providência Cautelar Não 
Especificada, registados sob o nº 03/21/A, em que é requerente 
NEIL RAVEN, residente no Condomínio da Mozal, Villa Rosa, casa 
nº 15, que move contra o requerido PHILIP VAN DEVENTER, 
casado, de nacionalidade sul-africana e residente no Condomínio 
da Mozal, casa nº 228, constituído da sociedade por quotas 
denominada Palson, Lda., com sede na Mozal, casa nº 228, Boane.

É desta forma citado o requerido Philip Van Deventer, residente 
no Condomínio da Mozal, casa nº 228, actualmente em parte 
incerta, para nos termos dos artigos 302 e 303, ambos do C. P. 
Civil e, para no prazo legal de 8 (oito) dias, contados da citação, 

cujo dia do término lhe será indicado, deduzir oposição, devendo 
oferecer desde logo o rol de testemunhas e requerer outros meios 
de prova nos Autos de Providência Cautelar Não Especificada, 
para Suspensão Provisória do Requerido da Gestão Corrente 
da Sociedade Palson, Lda., que lhe move o requerente Neil 
Raven, cujo duplicado se encontra no Cartório deste Tribunal.

Desta feita, foi marcado o contraditório deferido para o dia 5 de 
Agosto de 2021, pelas 9.30 horas, nesta Secção.

Mais notifica-se o requerente, para, dentro do mesmo prazo, 
constituir advogado na área de jurisdição deste Tribunal ou 
indicar domicílio no qual irá receber as notificações, sob pena 

de não serem efectuadas as notificações, considerando-se estas 
feitas logo que os respectivos autos derem entrada no Cartório 
deste Tribunal, ficando sem nenhum efeito qualquer oposição 
que vier a deduzir, atento ao disposto nos termos conjugados dos 
artigos 255, 60, nº 1 e 33, todos do diploma legal acima indicado.

Matola, aos vinte e oito de Julho de dois mil e vinte e um
Verifiquei

A Escrivã de Direito
Fátima Jethá

O Juiz de Direito
Domingos Samuel

8295

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

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

ANÚNCIO

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Concurso Limitado/05/SARH
-ANE/071/2021

- FORNECIMENTO DE
CALENDÁRIOS E AGENDAS

Nos termos do artigo 63, nº 2, do Regulamento 
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, 
de 8 de Março, comunica-se que o objecto do 
concurso acima foi adjudicado ao concorrente 
SOCIEDADE NOTÍCIAS, SA- GRÁFICA, LDA pelo 
preço de 517.452,98MT (incluindo IVA).

Maputo, aos 3 de Agosto de 2021
7486

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
CONCURSO NO 03/ANE-NP/TPL/MR/MQ/2021 

EMPREITADA PARA MANUTENÇÃO DE ROTINA DA 
ESTRADA R689-MONAPO/QUIXAXE NA PROVÍNCIA 

DE NAMPULA – CONTRATOS BIANUAIS

Nos termos da alínea d), do nº 3 do artigo 33, do 

Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 

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

Março, comunica-se que o objecto do concurso acima 

foi adjudicado à empresa AFRICON, LDA, pelo valor 

de 11.958.780,48MT (onze milhões, novecentos e 

cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta meticais e 

quarenta e oito centavos).

Nampula, Julho de 2021
A ENTIDADE CONTRATANTE

358
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE 

DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comer-
cial deste Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo, cor-
rem éditos de trinta dias, 
citando a executada SHEILA 
DE FÁTIMA MOGNE, com 
última residência conhecida 
na Av. Zedequias Mangan-
hela, nº 54, 2º andar, Bairro 
Central, nesta cidade, ora em 
parte incerta do país, para 
no prazo de dez dias, que 
começa a correr depois de 
findo o dos éditos, tudo a con-
tar da data da segunda e últi-
ma publicação deste anúncio 
no jornal “Notícias”, pagar 
ao exequente BCI - BANCO 
COMERCIAL E DE INVESTI-
MENTOS, SA, a quantia de 
1 067 003,37MT, em dívi-
da nos Autos de Execução 
Ordinária nº 33/20-N, que 
por esta Secção lhe move o 
referido exequente ou no 
mesmo prazo nomear à pen-
hora bens suficientes para 
pagamento da dívida e do 
mais que acrescer ou deduzir 
a oposição que tiver, nos ter-
mos do art. 812º e seguintes 
do C.P.C., sob pena de, não o 
fazendo, se devolver esse di-
reito ao exequente, prosse-
guindo a execução seus ter-
mos, conforme tudo melhor 
consta do duplicado da pe-
tição inicial que se encontra 
arquivado no Cartório des-
ta Secção à sua disposição, 
onde poderá levantar dentro 
das horas normais de expe-
diente.

Maputo, aos 14 de Junho de 2021

O Ajudante de Escrivão de Direito
Julião Jossias Mauai

Verifiquei

O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE INHAMBANE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MARCELINO DOS 
SANTOS CHONGOLA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e três de Julho de 
dois mil e vinte e um, exarada de folhas vinte e sete a vinte e oito verso, do livro de 
notas para escrituras diversas número cento e oitenta e oito, desta Conservatória 
dos Registos e Notariado de Inhambane, perante mim, ESSINETA TINOSSE 
MASSICAME, licenciada em Gestão, Conservadora e Notária Superior com Funções 
Notariais, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
MARCELINO DOS SANTOS CHONGOLA, natural de Maxixe, no estado em que era 
unido de facto com a senhora Ana Caetano Guirruta, filho de Fernando Chongola 
e de Amélia Uane.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer disposição da sua última 
vontade. Deixou como únicos e universais herdeiros sua cônjuge ANA CAETANO 
GUIRRUTA, natural de Inhambane, e suas filhas: BELA MARCELINO CHONGOLA, 
solteira, natural de Maputo, DEOLINDA MARCELINO, solteira, natural de Maxixe 
e AMÉLIA MARCELINO DOS SANTOS, solteira, natural de Maputo e que segundo 
a lei não existem outras pessoas que prefiram às indicadas herdeiras ou com elas 
possam concorrer a esta sucessão. Que da herança fazem parte bens móveis e 
imóveis, incluindo contas bancárias.

Está conforme
Inhambane, aos 27 de Julho de 2021

A Notária

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

GOVERNO DO DISTRITO DE MALEMA
S E C R E T A R I A  D I S T R I T A L

Anúncio de Concursos
A Secretaria Distrital de Malema convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados 
na tabela abaixo: 

Nº dos 
concursos

Objeto do Concurso Modalidade
Data-limite 

de entrega de 
propostas 

Data de abertura de 
propostas

Preço do 
Caderno de 

encargo

Garantias Provisórias

Valor Validade

11/SDM/
UGEA/2021

Material de escritório não duradouro de uso corrente Concurso Limitado
16 de Agosto de 
2021 (9.00 horas)

16 de Agosto de 2021 
(10.00 horas)

1.000,00MT Não exigida

12/SDM/
UGEA/2021

Aquisição de uma (1) viatura dupla cabina Concurso Público
25 de Agosto de 
2021 (9.00 horas)

25 de Agosto de 2021 
(10.00 horas)

1.500,00MT Não exigida

13/SDM/
UGEA/2021

Construção da Secretaria Administrativa da 
Localidade de Murralelo, Posto Administrativo de 
Malema-sede, Distrito de Malema

Concurso Público
25 de Agosto de 
2021 (9.00 horas)

25 de Agosto de 2021 
(10.00 horas)

1.500,00MT Não exigida

14/SDM/
UGEA/2021

Fiscalização da Construção da Secretaria 
Administrativa da Localidade de Murralelo, Posto 
Administrativo de Malema-sede, Distrito de Malema

Concurso Público
25 de Agosto de 
2021 (9.00 horas)

25 de Agosto de 2021 
(10.00 horas)

1.000,00MT Não exigida

15/SDM/
UGEA/2021

Aquisição de catorze (14) motos  Concurso Público
25 de Agosto de 
2021 (9.00 horas)

25 de Agosto de 2021 
(10.00 horas)

1.500,00MT Não exigida

São elegíveis para estes concursos todos os concorrentes que se encontrem em conformidade com o preceituado no artigo 21, do 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. 

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los na Unidade Gestora Executora das Aquisições, da Secretaria 
Distrital de Malema, pela importância não reembolsável acima referenciada.       

O período de validade das propostas é de 90 dias para o Concurso Limitado e 120 dias nos Concursos Públicos.

Para visitas ao local da obra, as mesmas deverão ter lugar na Sede da Localidade de Murralelo, quinta-feira, dia 5 de Agosto de 2021, pelas 10.00 horas: Local de encontro no SDPI. 

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até uma hora antes da hora de abertura ilustrada na tabela acima, devendo o juri, anunciar o posicionamento dos concorrentes, 
uma hora depois da sessão de abertura das propostas, na Sala de Sessões do Governo de Malema.

Endereço: Secretaria Distrital de Malema, Avenida principal, Edifício do Governo, ao lado da Conservatória do Registo Civil, UGEA, Telef.: 876098045.    

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.

Malema, aos 2 de Agosto de 2021
A SECRETARIA DISTRITAL

354
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República de Moçambique
___________________

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA DE MOÇAMBIQUE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, através do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM) convida

empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos  abaixo discriminados:

N/O Modalidade Descrição
Hora e data-limite de 
entrega de propostas

Hora e data de 
abertura

Garantia 
Provisória

1
Concurso de Pequena 
Dimensão nº 
35A003641/CPD/246/21

Fornecimento de Serviços de 
Desalfandegamento de Equipamentos 
e Consumíveis de Laboratório

10.00 horas
16/8/2021

10.30 horas
16/8/2021

Não Aplicável

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los, no endereço abaixo 
mencionado, das 8.00 às 15.00 horas, pela importância não reembosável de 500,00MT para cada conjunto, mediante a apresentação do
talão de depósito que deve ser feito na Conta Bancária n°004293519005MZM  Banco de Moçambique, conta Receitas do IIAM-Direcção
de Planificação Administração e Finanças.

3. 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 e está restrito a pessoas singulares, micro e pequenas empresas.

4. As propostas deverão ser entregues até à hora e data-limite acima indicada, no endereço abaixo e serão abertas em sessão pública que
terá lugar na Sala LÚRIO do IIAM, igualmente na hora e data indicada na presença dos concorrentes ou dos seus representantes que
desejarem comparecer, devidamente credênciados.

Endereço: 
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO DE PLANIFICAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
Av. das FPLM, nº 2698
Tel: 21 460 180; Fax: 21 461 581
Maputo

Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇOS PROVINCIAS DE JUSTIÇA
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E 

NOTARIADO DA MANHIÇA

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE JAIME VIEGAS 

DIMANDE
Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de vinte e um de 
Julho do ano dois mil e vinte e um, 
exarada de folhas cinquenta verso a 
folhas cinquenta e dois, do livro de 
notas “F traço treze”, da Conservatória 
dos Registos e Notariado da Manhiça, 
a cargo de CELSA AMÂNCIO JOÃO 
CHAIBO, Conservadora e Notária 
Superior, foi celebrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito 
de JAIME VIEGAS DIMANDE, no 
estado de casado com Elisa Sabão 
Tsucane, sob o regime de comunhão 
geral de bens, cuja última residência 
foi na cidade de Xai-Xai, província de 
Gaza, falecido às zero horas do dia 
dois de Janeiro de dois mil e vinte e 
um, no Hospital Provincial de Xai-Xai, 
província de Gaza, vítima de (AVC), 
Acidente Cardio Vascular Celebral, sem 
ter deixado testamento ou qualquer 
outra disposição da sua última vontade.
Que deixou herdeiros sujeitos a 
inventário obrigatório.
Que deixou como seus únicos e 
universais herdeiros legitimários, sua 
esposa ELISA SABÃO TSUCANE, viúva, 
natural da Manhiça e residente no 
Bairro de Albazine, cidade de Maputo e 
seus filhos: ALBINO JAIME DIMANDE, 
casado com Sandra Habibo Adade 
Dimande, sob o regime de comunhão 
geral de bens e residente na cidade de 
Maputo, ANA JAIME DIMANDE, casada 
com Nelson Francisco Macuácua, 
sob o regime de comunhão geral de 
bens e residente na cidade da Matola, 
LÚCIA JAIME DIMANDE, solteira, 
maior, natural da Manhiça e residente 
na cidade de Maputo, FÁTIMA JAIME 
DIMANDE, solteira, maior, natural 
e residente na cidade de Maputo e 
JUDITE JAIME DIMANDE, solteira, 
maior, natural da Manhiça e residente 
na cidade da Matola.
Mais certifico que não deixou bens 
sujeitos a inventário obrigatório.
Que na operada escritura e que das 
relações que tiveram com o falecido até 
à data da sua morte, não existem outras 
pessoas que segundo a lei prefiram 
ou com eles possam concorrer à sua 
sucessão.

Está conforme
Conservatória dos Registos e Notariado da 

Manhiça, aos vinte e sete dias do mês de 
Julho do ano dois mil e vinte e um

A Conservadora
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE DE MAPUTO

DIRECÇÃO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS DA 
CIDADE DE MAPUTO

CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL E NOTARIADO DA KATEMBE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MICAS 
ZAQUEU TELES

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do dia vinte e oito de Julho 
de dois mil e vinte e um, exarada de folhas oito a oito verso do livro de notas para 
escrituras diversas número nove “A” da Conservatória do Registo Civil e Notariado 
da KaTembe, perante HENRIQUES JOSÉ MALUANA, Conservador e Notário 
Superior do referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de MICAS ZAQUEU TELES, no estado que era solteiro, natural 
de Morrumbene, província de Inhambane, residente que era no Bairro Central, 
cidade de Maputo, filho de Zaqueu Teles e Helena Magueze, sem ter deixado 
testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade.
Que deixou como únicos e universais herdeiros seus filhos, nomeadamente: 
ADRIANO MICAS ZAQUEU TELES e GRAÇA BERTA TELES, ambos solteiros, 
maiores, naturais de Morrumbene-Inhambane e residentes na cidade de Maputo.
Que, segundo a lei não há pessoas que prefiram ou que possam concorrer a esta 
sucessão em relação aos indicados herdeiros.
Que da referida herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está conforme
KaTembe, aos 29 de Julho de 2021

O Notário
(Ilegível) 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO 
DE MANUEL ANTÓNIO RAIVOSO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e nove de Julho de dois mil 
e vinte e um, exarada de folhas nove verso a onze, do livro de notas para escrituras diversas 
número trezentos e sessenta e um, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante 
mim, DANILO MOMADE BAY, Conservador e Notário Superior em exercício no referido Cartó-
rio, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de MANUEL ANTÓNIO 
RAIVOSO, de setenta anos de idade, no estado de casado sob o regime imperativo de separação 
de bens, de nacionalidade moçambicana, com última residência habitual no Bairro Central “A”, 
filho de António Júnior e de Alice Barnabé.

Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade. Dei-
xou como únicos e universais herdeiros de todos seus bens: YELENE NICOLE MARTINS RAI-
VOSO, solteiro, maior, natural de Maputo e MANUEL ALEXANDRE GOMES RAIVOSO, solteiro, 
maior, natural de Espanha.

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 2 de Agosto de 2021

A Notária 
(Ilegível)
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PUBLICIDADE 19Terça-feira, 3 de Agosto de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
______________        

TRIBUNAL  ADUANEIRO

Edital
O Tribunal Aduaneiro da Cidade de Maputo, sito na Avenida Guerra Popular, nº 20, 6º Andar, faz 

saber aos arguidos identificados na lista anexa ao presente Edital, os quais, segundo os autos, estão 
domiciliados em parte incerta que, correm éditos de cinco (5), dez (10) e quinze (15) dias, contados 
a partir da data da publicação deste anúncio, acto que foi precedido pela afixação de editais na porta 
do Tribunal e nos lugares previstos na lei, citando ou notificando aos referidos arguidos, para ou 
sobre os diversos fins legais clarificados na última coluna da mesma lista anexa a este anúncio, em 
resultado dos processos fiscais movidos pelo Ministério Público, assistido pelo Director – Geral das 
Alfândegas, cujos processos estão a correr termos neste Tribunal; sob pena dos processos seguirem 
os seus termos legais sem prejuízo de se sujeitarem às demais cominações previstas na lei, caso não 
colaborarem ou intervirem em defesa dos interesses legítimos:    

1. LEOZARDA LUÍS – PF nº 130/20 – Despacho de Indiciação – 1ª Secção;

2. JOSÉ SALVADOR NGUENHA – PF nº 27/20 – Despacho de Indiciação – 1ª Secção;

3. TAURUS JANGAMO GUINJATA – PF nº 52/TAI/21 – Despacho de Acusação – 1ª Secção;
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS

ADENDA AO ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. MISAU, através da Central de Medicamentos e Artigos Médicos convida a todos concorrentes elegíveis a

apresentarem propostas seladas para os concursos abaixo descritos:

Nº do 
Concurso

Objecto Modalidade
Data e hora de 
Apresentação e 

abertura

Garantia 
Provisoria

Anúncio de 
Posicionamento

Nº 
58A001241/

CP/13/
OE-SAUDE-
ORAL/021 

Contratação de 
Fornecimento de 
instrumentos e 

material de Saúde 
Oral para uso no SNS

Concurso 
Público

Entrega:
Data: 31/8/2021
Hora:
10.00 horas

Abertura:
Data: 31/8/2021
Hora:
 10.15 horas

10.000,00USD Data: 16/11/2021
14.00 horas

Nº 
58A001241/

CP/17/
OE-Cirurgia-

MaxiloFacial/
021 

Contratação de 
Fornecimento de 
instrumentos e 

material de Cirurgia 
Plástica, Cirurgia 

Geral, Neurologia e 
Maxilo Facial para 

uso no SNS

Concurso 
Público

Entrega: 
Data: 2/9/2021
Hora: 
10.00 horas

Abertura: 
Data: 2/9/2021
Hora: 
10.15 horas

10.000,00USD Data: 17/11/2021
14.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais e examinar os Documentos do Concurso
a partir do dia 29 de Julho de 2021, das 7.30 às 15.30 horas (hora local), no seguinte endereço: Central
de Medicamentos e Artigos Médicos, Av. Agostinho Neto/Salvador Allende - HCM, 1º Andar, Tel.: +258 21-
304697 - Fax.: +258 21-304696, Maputo-Moçambique

3. O Caderno de Encargos em língua Portuguesa, pode ser adquirido pelos concorrentes interessados, no
endereço indicado no número 2, pelo valor não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais).

O pagamento será feito exclusivamente por depósito ou por transferência bancária para a seguinte conta:

CMAM MISAU POOLING F
Banco: Millennium Bim

Conta nº: MZM 54620507 
Swift Code: BIMOMZMXXXX

Balcão: 25 de Setembro nº 1800
Maputo-Moçambique

4. O concurso é regido pelo Regulamento de Contratação de Pública, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8
de Março.
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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

DONATIVO D812-MZ

1. O Governo de Moçambique (GdM) está a implementar o Projecto de Economia Rural Sustentável
(PERS), que é a primeira fase de uma abordagem programática e multifaseada, que tem como
objectivo aumentar a produtividade e o acesso ao mercado para os beneficiários alvo e melhorar
as práticas de gestão dos recursos naturais em áreas seleccionadas do projecto.

2. Neste contexto, o ProAzul, FP pretende contratar várias pessoas singulares que enquadradas na
estrutura de funcionamento do ProAzul, desempenharão as tarefas que lhes forem incumbidas
pelo ProAzul as quais incluirão tarefas específicas ligadas ao PERS. A tabela seguinte apresenta as
vagas existentes.

Referência Vaga / Assunto

MZ-PROAZUL-243213-CS-INDV Coordenador da Unidade do Programa por Resultados (P4R)

MZ-PROAZUL-243217-CS-INDV Especialista em Gestão de Finanças Públicas da Unidade do Programa 
por Resultados (P4R)

MZ-PROAZUL-243215-CS-INDV Especialista em Monitoria e Avaliação para a Unidade do Programa por 
Resultados (P4R) 

MZ-PROAZUL-243221-CS-INDV Especialista em Agricultura e Desenvolvimento Rural para a Unidade 
do Programa por Resultados (P4R)

MZ-PROAZUL-242955-CS-INDV Especialista em Gestão de Recursos Naturais e Ambiente para a 
Unidade do Programa por Resultados (P4R)

MZ-PROAZUL-243207-CS-INDV/ Especialista em Salvaguardas Sociais e Ambientais

MZ-PROAZUL-232515-CS-INDV Especialista em Monitoria e Avaliação

MZ-PROAZUL-232517-CS-INDV Especialista em Assuntos do Género

MZ-PROAZUL-239518-CS-INDV Assistente Provincial em Assuntos do Género -Zambézia

MZ-PROAZUL-232413-CS-INDV Assistente Provincial em Salvaguardas Sociais e Ambientais -Nampula

MZ-PROAZUL-232412-CS-INDV Assistente Provincial em Salvaguardas Sociais e Ambientais - Zambézia

MZ-PROAZUL-232411-CS-INDV Assistente Provincial em Salvaguardas Sociais e Ambientas - Sofala

MZ-PROAZUL-232409-CS-INDV Assistente Provincial do Programa do Subvenções Participadas 
-Nampula

MZ-PROAZUL-232407-CS-INDV/ Assistente Provincial do Programa de Subvenções Participadas -Sofala

MZ-PROAZUL-232408-CS-INDV Assistente Provincial do Programa de Subvenções Participadas - 
Zambézia

MZ-PROAZUL-232606-CS-CD Assessor de Obras

3. A descrição detalhada dos serviços, os requisitos de qualificação e a duração do contrato entre ou-
tros pode ser encontrados nos termos de referência aos quais se pode aceder seguindo o seguinte
link: https://www.proazul.gov.mz/concursos/

4. Os candidatos interessados e com o perfil requerido deverão enviar as suas propostas de candi-
datura que deverão constar dos seguintes documentos: (i) carta de candidatura, CV (3 páginas),
cópias de diplomas ou certificados de habilitações académicas e 3 referências que poderão ser
contactadas durante o processo de avaliação e comparação de candidaturas.

5. As candidaturas deverão ser submetidas através do e-mail:   recrutamentopers@proazul.gov.mz
devendo no assunto ser indicada claramente a vaga para a qual o candidato concorre conforme a
coluna à direita da tabela acima.

6. O prazo para apresentação de candidaturas é dia 18 de Agosto de 2021, às 14.00 horas.

7. Só serão contactados candidatos pré-seleccionados.

Maputo, aos 3 de Agosto de 2021
7520

A DKT MOZAMBIQUE  pretende contratar 1 Assistente Administrativa/o e de Vendas, 
para a província de Nampula.

Funções:

• Assegurar que os pedidos dos clientes são atendidos rapidamente, de forma a que
não existam falhas na disponibilização do  produto;

• Identificar necessidades dos clientes;
• Registar reclamações dos clientes, procurando a sua resolução imediata;
• Entregar diariamente os valores recebidos dos clientes e documentos contabilísticos

de suporte à venda;
• Disponibilizar diariamente informação sobre o stock de produtos e material de

apoio à venda sob sua responsabilidade;
• Transmitir a informação necessária aos clientes, sobre os produtos da empresa,

sua correcta utilização e armazenamento;
• Lançamento diário de Stocks de vendas e dados do Planeamenro Familiar;
• Gerir petty cash;
• Fazer check list das viaturas;
• Gerenciar e supervisionar a administração do escritório;
• Fornecer assistência nas viagens do pessoal do escritório.

Habilitações literárias e habilidades profissionais
• Certificado da 12.ª Classe;
• Certificado do Curso básico de informática;
• Conhecimento avançado de Word e Excel;
• Elevado nivél de responsabilidade de contagem e manuseamento de valores;
• Noções de contabilidade;
• Conhecimentos sobre o processo de vendas.

Os interessados deverão enviar as suas candidaturas através do seguinte email: jnathu@

dktmozambique.org, ou para o endereço: Bairro de Muhaivire , Rua de Xai-Xai, n.º 52, 
Cidade de Nampula, até ao dia 9 de Agosto de 2021, durante as horas normais de 

expediente.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE 
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DAS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO 

PARQUE NACIONAL DO LIMPOPO

ANÚNCIO DE CONCURSO DE EMPREITADA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/CH/PNL/CP/2021

CONVITE PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

CONSTRUÇÃO DE 4 IGREJAS NA VILA DE REASSENTEMENTO DE CHITAR

Projecto de Reassentamento de Chitar-Massingir-Gaza, Moçambique

O PARQUE NACIONAL DO LIMPOPO recebeu financiamento do KfW para suportar o custo do PROJECTO DE REASSENTAMENTO DE CHITAR e pretende usar parte dos 
fundos desta doação para realizar os pagamentos elegíveis estipulados no Contrato de Empreitada para a CONSTRUÇÃO DE IGREJAS NA VILA DE REASSENTEMENTO 
DE CHITAR

O PARQUE NACIONAL DO LIMPOPO convida aos licitantes qualificados a enviar propostas fechadas e seladas para a empreitada de CONSTRUÇÃO DE IGREJAS NA VILA 
DE REASSENTEMENTO DE CHITAR

O concurso será realizado através do processo de Concurso Público Nacional com qualificação (selecção em uma etapa com entrega de proposta em um único envelope 
fechado), conforme especificado nas Directrizes para Contratação de Serviços de Consultoria, Obras, Bens, Indústria e Outros Serviços para o Quadro de Cooperação 
Financeira com países parceiros (“Diretrizes do KfW”).

Os Licitantes elegíveis interessados   podem obter informações adicionais junto do:

PARQUE NACIONAL DO LIMPOPO
Escritórios do PNL em Massingir 
Província de Gaza - Moçambique
Exmo. Administrador Dr. Francisco Pariela 

Email:  fpariela@yahoo.com 
      cc:    pleitner@peaceparks.org
              cunajoaovasco@yahoo.com
              laerciochauca@gmail.com
              fmr.kfw.lnp@gmail.com 

Os documentos de concurso estão disponíveis para os concorrentes interessados no endereço e/ou contactos acima referidos.

É obrigatória a visita ao local do projecto em Salane. A data e requisitos da visita estão definidos nos documentos de concurso.

Os documentos de Qualificação e as Propostas deverão ser enviados para o endereço constante na Sub-cláusula 22.1 das Instruções aos Concorrentes (IAC) dos 
documentos de concurso ou antes das 11.00 horas (horário de Maputo) do dia 1 de Setembro de 2021. As propostas entregues posteriormente serão rejeitadas. 

As propostas serão abertas publicamente na presença de representantes nomeados pelos concorrentes às 11.15 horas (horário de Maputo) do dia 1 de Setembro 
de 2021

Massingir, aos 20 de Julho de 2021

Administrador do Parque Nacional do Limpopo

Francisco Augusto Pariela
(Administrador /Téc. Sup. N1)
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1.  O Instituto Nacional de Minas convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para participar nos concursos abaixo:

Nº
Nº do 

Concurso

Data e Hora de 
Entrega das 
Propostas

Data e Hora de 
Abertura das 

Propostas
Objecto

Garantia 
Provisória

Data do anúncio de 
Posicionamento

Data /Local de Visita & Preço 
do Caderno

1 39A0001341/
CL/05/2021

16 de Agosto de 
2021 - 11.00 horas

16 de Agosto de 
2021 - 11.15 horas

Fornecimento de toners para impressoara e 
fotocopiadora do INAMI N/A 31 de Agosto de 

2021 -12.00 horas
Data /Local de Visita: N/A
Preço do Caderno: 1.000,00MT

2 39A0001341/
CL/10/2021

16 de Agosto de 
2021 - 10.00 horas

16 de Agosto de 
2021 - 10.15 horas

Prestação de serviços para concepção, construção, 
montagem e desmontagem do Stand do INAMI na 
FACIM

N/A 18 de Agosto de 
2021 -12.00 horas

Data /Local de Visita: N/A
Preço do Caderno: 1.000,00MT

3
39A001341/
CP/03/2021

14 de Setembro de 
2021 - 10.00 horas

14 de Setembro de 
2021 - 10.15 horas

Fornecimento de Equipamento para o Laboratório 
de Geologia do INAMI
(Por Lotes)

•Lote I –  Fornecimento de Espectrometria de 
Massa com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-
MS) para o Laboratório de Geologia 
•Lote II –  Fornecimento de Lupa Binocular, 
Microscópio Petrográfico, Concentrador Espiral 
e outros equipamentos para o Laboratório de 
Geologia

Lote I - 900.000MT
Lote II - 300.000MT 21 de Setembro de 

2021 - 12.00 horas

Data /Local de Visita: 11/8/21 
das 9.00 às 12.00 horas.
•INAMI Laboratório de 
Geologia: 
Bairro de Magoanine “C”

Preço do Caderno: 5.000,00MT

4 39A001341/
CP/04/2021

14 de Setembro de 
2021 - 12.00 horas

14 de Setembro de 
2021 - 12.15 horas

Fornecimento de Diverso Mobiliário de Escritório 
do Laboratório de Geologia do INAMI (Por Lotes)
•Lote I –  Fornecimento de Prateleiras para 
o Armazém de Amostras e Mobiliário para o 
Laboratório de Geologia 
•Lote II – Fornecimento de Armários para Cozinha 
e Apetrechamento do Centro Social do INAMI

Lote I - 100.000MT
Lote II - 45.000MT 21 de Setembro de 

2021 - 12.00 horas

Data /Local de Visita: 12/8/21
 das 9.00 às 12.00 horas.
•INAMI Laboratório de 
Geologia: 
Bairro de Magoanine “C”
Preço do Caderno: 3.000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los no endereço indicado no número 3 deste anúncio, pela im-
portância não reembolsável conforme os preços indicados na tabela acima. O montante deverá ser depositado no:

• Banco Internacional de Moçambique (BIM) conta nº 292476341 a favor do INAMI.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e nas datas e horas indicadas na tabela, e serão abertas em sessão pública na presença dos concorrentes que desejarem
comparecer:

INAMI - Unidade Gestora Executora das Aquisições 
Praça 25 de Junho, nº380, 1º Andar 

Secretária Geral - Maputo
+258 21 347000 / 21 347 322 Cel: 823200520

4. 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 Presta-
ção de Serviços ao Estado.

Autoridade Competente 
(Ilegível)

7428

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de 

Maputo
2ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Faz saber que na Execução 
Ordinária nº 303/2018-I, em 
que o exequente: STANDARD 
BANK, SA, move contra os 
executados: FRIENDS HEALTH, 
LIMITADA, STUART MERTYN 
LESTER e GUIDA SILVA LEITÃO, 
foi designado o dia 9 de Agosto 
de 2021, pelas 11.00 horas, 
para a abertura das propostas 
entregues até esse momento, 
pelas pessoas interessadas na 
compra em terceira praça, do 
seguinte imóvel:

Verba única

Fracção autónoma designada 
pela letra “14 C 5”, do prédio 
em regime de propriedade 
horizontal, nº 59585, a fls. 11vº 
do livro B/203, esta Fracção acha-
se inscrita sob o número 75971, 
a folhas 65vº, do livro G/102, 
a favor de BENAZIR RASSUL 
KHAN, casado sob o regime de 
comunhão geral de bens com 
Suheyl Camal Ussmane Daúde, 
sobre a mesma incide o seguinte 
encargo: Hipoteca inscrita sob o 
número 79794, a folhas 6vº do 
livro C/97, a favor de Standard 
Bank, SA.
As propostas devem mencionar 
preço superior a 1 823 850,00MT 
(um milhão, oitocentos e vinte e 
três mil, oitocentos e cinquenta 
meticais), já oferecido pelo 
exequente Standard Bank, SA, 
para o mesmo lhe ser adjudicado 
em princípio do pagamento da 
dívida e custas judiciais.
São convidadas todas as pessoas 
com interesse na compra do 
imóvel, a entregarem as suas 
propostas no Cartório desta 
Secção, sito na Av. 25 de Setembro, 
Palácio da Justiça, 4º andar, nesta 
cidade, durante as horas normais 
de expediente.
O imóvel poderá ser visitado no 
Bairro Matola Rio, parcela nº 
3697, província de Maputo, ao 
cuidado do Sr. Nassone Macamo, 
colaborador do Banco exequente, 
durante as horas normais de 
expediente.

Maputo, a 1 de Julho de 2021
O Escrivão de Direito

Benjamim Paulino Mondlane
Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS 

HÍDRICOS 
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONCURSO PÚBLICO N.º 47A000141/CP/12/2021
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA SERVIÇOS DE 

FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DO HOSPITAL PROVINCIAL DE XAI-XAI

1. O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
(MOPHRH), através da Direcção Nacional de Edifícios, pretende
contratar uma empresa de consultoria para prestação de ser-
viços de fiscalização das Obras de Reabilitação e Ampliação do
Hospital Provincial de Xai-Xai, Província de Gaza, no processo
de implementação do memorando de entendimento com o Ban-
co de Moçambique.

2. Neste contexto, o MOPHRH convida empresas de consultoria
elegíveis e interessadas, com o alvará de obras públicas, 4ª clas-
se, categoria de fiscalização, a apresentarem a manifestação
de interesse,  para a prestação de serviços de fiscalização das
obras de reabilitação e ampliação do hospital acima referido.

3. A manifestação de interesse deverá ser acompanhada pelas se-
guintes informações:

• Carta de manifestação de interesse;
• Alvará de Obras Públicas, 4ª classe, categoria: fiscalização;
• Perfil da empresa; e
• Informação relevante, relativa à experiência na execução de

serviços similares.

4. As Manifestações de Interesse deverão ser apresentadas em
língua portuguesa, em duas cópias e uma original  depositadas
até às 10.00 horas do dia 18 de Agosto de 2021, no endereço
abaixo indicado:

Departamento de Aquisições
Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e

Saneamento
Rua da Imprensa, n.º 162, 2.o andar

Maputo - Moçambique

5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Presta-
ção de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de
8 de Março.

Maputo, aos 3 de Agosto de 2021

Departamento de Aquisições

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS 

HÍDRICOS 
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

CONCURSO PÚBLICO N.º 47A000141/CP/13/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE REABILITAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL PROVINCIAL DE XAI-XAI, PROVÍNCIA 

DE GAZA

1. O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
(MOPHRH), através da Direcção Nacional de Edifícios pretende
contratar uma empresa de construção para a execução das Obras
de Reabilitação e Ampliação do Hospital Provincial de Xai-Xai, Pro-
víncia de Gaza, no processo de implementação do memorando de
entendimento com o Banco de Moçambique.

2. Neste contexto, o MOPHRH convida empreiteiros especializados e
licenciados com alvará de obras públicas no mínimo de 6ª Classe.

3. Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os
documentos de concurso ou adquirí-los no endereço indicado no
número 5 deste anúncio, mediante o pagamento de 2000,00MT
(dois mil meticais) não reembolsáveis.

4. É obrigatória a visita ao local da execução da obra pelos concor-
rentes, para aferir as condições das instalações e permitir a pre-
paração de propostas. A data da visita será segunda-feira, dia 9
de Agosto de 2021, cuja concentração será às 10.00 horas no
Hospital Provincial de Xai-Xai. Os custos da deslocação serão da
inteira responsabilidade dos concorrentes.

5. O período de validade das propostas é de 120 dias.

6. As propostas deverão ser entregues em duas cópias e uma original
até às 10.00 horas do dia 24 de Agosto de 2021, data em que
as mesmas serão abertas em sessão pública no endereço abaixo
indicado:

 Departamento de Aquisições,
 Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e 

Saneamento  
 Rua da Imprensa, n.º 162, 2.º andar

 Maputo - Moçambique
7. As propostas deverão ser acompanhadas de garantia provisória,

em forma de garantia bancária no valor de 1.000.000,00MT (um
milhão de meticais), válida por 120 dias.

8. O anúncio de posicionamento será feito no dia 20 de Setembro
de 2021, pelas 10.00 horas no endereço indicado no n° 5.

9. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Em-
preitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de
Março.

Maputo, aos 3 de Agosto de 2021

Departamento de Aquisições
7512

Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

Anúncio de Concurso
1. A Hidráulica de Chókwè, EP convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas

para o concurso abaixo indicado:

N° do Concurso Objecto do Concurso
Data e hora de 

entrega das 
propostas

Data e 
hora de 

abertura das 
propostas

Tipo de 
concurso

Custo do 
caderno 

de 
encargo 

(MT)

04/HICEP/
UGEA/21

Serviços de segurança  privada 
(guardas) para escritórios, 
residências e armazéns da HICEP- 
Chókwè 

22/8/2021 – 
9.30 horas

22/8/2021 – 
10.00 horas  Limitado 1.000,00

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações na Secretaria da HICEP ou através
do contacto indicado abaixo, poderão igualmente obter caderno de encargo ao preço indicado
na tabela acima, valor pago em numerário ou depósito na conta 506330410001 – BCI, valor não
reembolsável.

3. As propostas deverão ser entregues 30 minutos antes da hora de abertura do concurso, conforme
mostra a tabela acima, no endereço abaixo:

Hidráulica de Chókwè – EP
Av. do Trabalho, CP N°42, Cidade de Chókwè 
Telef: (+258) 281  20173 e Fax: (+258) 281 20521
Email: Hicepep@gmail.com 
Website: www.hicep.co

Chókwè, aos 2 de Agosto de 2021
A Autoridade Competente

(Assinatura Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA PROVÍNCIA DE GAZA

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DE XAI-XAI

EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE WELTON MIGUEL NIQUICE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura 
do dia dezanove do mês de Julho do ano dois mil e vinte 
e um, lavrada de folhas treze a catorze, do livro de no-
tas para escrituras diversas número 98-A, ao cargo de 
MOMEDE FARUCO MAMUDO MUJAVAR, licenciado em 
Direito, Conservador e Notário Superior em exercício 
no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito do senhor WELTON 
MIGUEL NIQUICE, ocorrido no dia quatro de Agosto 
de dois mil e vinte, na altura com vinte e cinco anos de 

idade, no estado civil que era solteiro, de nacionalidade 
moçambicana, filho de Miguel Alfredo Niquice e de Hele-
na Alfredo Macuácua.

Que o autor da herança não deixou testamento nem 
qualquer disposição que expressa a sua última vontade.
Que a herança é constituída por bens móveis e imóveis.
Que deixou como únicas e universais herdeiras, sua filha 
WINY WELTON NIQUICE e seu cônjuge REGINA JÚLIO 
MUTSUQUE, solteiras, naturais de Xai-Xai e Maputo.

Que nos termos da lei não há outras pessoas que prefi-
ram a indicada herança ou que possam concorrer a esta 
sucessão.
Para fins do disposto no artigo 92 do Código do Notar-
iado em vigor faz-se esta publicação em conformidade 
com a referida escritura de habilitação a que me reporto.

Está conforme
Cartório Notarial de Xai-Xai, aos 20 de Julho de 2021

Notário
(Ilegível)

42

�az-se saber que, no Tribunal Aduaneiro da 
Cidade de Maputo, sito na Avenida Guerra 
Popular, nº 20, 6º andar, correm éditos de 
notificação do representante da empresa 

BRITALAR, para no prazo de cinco dias 

(5) dias, contados a partir da data da publi-
cação do presente anúncio no jornal, apre-

sentar-se a este Tribunal, a fim de tratar as-

sunto relacionado com a apreensão de duas 
(2) viaturas da marca Mercedes Benz, com
matrículas ABW-730-MP e ABW-760-MP,

cujo processo tem o número MISC 13111
de 14 de Novembro de 2013.

Maputo, aos 2 de Agosto de 2021
O Escrivão Chefe
Enércio T. Manjaze

8302

Certifico, para efeitos de publicação, que por 
escritura outorgada no dia vinte e quatro de 
Junho de dois mil e vinte e um, lavrada de fol-
has cento e catorze a cento e quinze, do livro de 
notas para escrituras diversas número trinta e 
nove “B”, da Terceira Conservatória do Regis-
to Civil com Funções Notariais, perante mim, 
EDMA HELENA TCHAMO MADEIRA, licenciada 
em Direito, Conservadora e Notária Superior, 
em exercício nesta Conservatória, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por 

óbito de ALBERTINA CHARTON MACANETA, 
de oitenta e um anos de idade, natural de Mar-
racuene, no estado que era viúva, com última 
residência habitual no Bairro de Mali-Marrac-
uene, filha de Charton Macaneta e de Amélia 
Tila, sem ter deixado testamento ou qualquer 
outra disposição da sua última vontade. 
Que a falecida deixou como única e univer-
sal herdeira dos seus bens, sua filha EMÍLIA 
OLINDA CALANE, solteira, maior, natural de 
Maputo, onde reside.

Que não existem outras pessoas que segundo 
a lei prefiram a declarada herdeira ou com ela 
possam concorrer a esta sucessão. Que da he-
rança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está conforme
Maputo, aos 23 de Junho de 2021

A Notária Superior
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE 

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

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

Concurso no Designação
Nome do 

concorrente
Valor incluído  

IVA (MT)

47F001261/
CP/0005/2021

Fiscalização de obras de constru-
ção de 3 blocos sanitários com 
gestão de higiene menstrual nos 
Centros de Saúde de Dôa-Sede, 
Ancuaze e Chueza no Distrito de 
Dôa

TEC 
CONSULT, 

LDA
792.071,09MT

Tete, aos 2 de Agosto de 2021
O Director Provincial

A autoridade Competente
(Ilegível)
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Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura do dia dois de 
Agosto de dois mil e vinte e um, lavra-
da de folhas oitenta e seis e seguintes, 
do livro de escrituras diversas núme-
ro quarenta e seis, a cargo de MÁRIO 
DE AMÉLIA MICHONE TORRES, 
Conservador e Notário Superior da 
referida Conservatória, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação Notari-

al por óbito de ZAIDE MAHOMED 
ALY, no estado de casado com Nasim 
Akhtar Mahomed Aly, natural de 
Maputo e teve a sua última residência 
na cidade da Beira, tendo falecido no 
dia vinte e oito de Julho de dois mil e 
vinte e um.
Mais certifico que na referida escritu-
ra foram declarados como herdeiros, 
seus filhos: SHAIN AKHTAR ZAIDE 

ALY, SHANILA ALY GADIT CASSIM, 
ZAIM ZAIDE ALY GADIT e SHAEE-
DA ZAIDE ALY AYOOB, naturais da 
cidade de Maputo.

Está conforme
Terceira Conservatória do Registo 
Civil e Notariado da Beira, aos 2 de 

Agosto de 2021
O Conservador e Notário Superior
Mário de Amélia Michone Torres
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

3ª CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL DE MAPUTO COM FUNÇÕES NOTARIAIS 

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ALBERTINA CHARTON MACANETA

8368

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

TERCEIRA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL E NOTARIADO DA BEIRA

HABILITAÇÃO NOTARIAL

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL  ADUANEIRO

ANÚNCIO

Anúncio de Transformação

Dando cumprimento ao disposto no nº 
3 do artigo 223 do Código Comercial, 
conjugando com os artigos 190º e 191º, 
do mesmo código, a administração da 
TESTRONIC SOCIEDADE UNIPESSOAL 
LIMITADA, pelo presente dá a conhecer a 
todos interessados, que no dia 23 de Julho 
de dois mil e vinte e um, foi registado na 
Conservatória do Registo de Entidades 
Legais a transformação da Sociedade por 
quotas de responsabilidade limitada, em 
sociedade por quotas Unipessoal, passando 
a designar-se Testronic Limitada.

Maputo, aos 2 de Agosto de 2021
A Administração
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PUBLICIDADE

· O  C o n s u l t o r  d e s e m p e n h a r á  a s  s e g u i n t e s  f u n ç õ e s  e
responsabilidades:

· Participar das missões dos diversos projectos: (i) correspondendo e
coordenando com as equipes internas e clientes; (ii) apoiando no

· O Analista de Gestão de Risco de Desastres (Consultor) irá apoiar no
relato, monitoria e avaliação do progresso da implementação das
operações e fundos fiduciários activos no portfólio da equipa de
Gestão de Risco de Desastres (DRM) de Moçambique.

· Contribuir activamente e auxiliar a equipa de trabalho no monitoria e
avaliação da gestão de risco de desastres e projetos de resiliência
climática, fornecendo insumos e preparar diversos produtos /
resultados técnicos e manter uma comunicação activa com os
clientes conforme necessário, sob a supervisão do líder e dos
membros da equipa.

Responsabilidades e Funções

· Apoiar a equipa de trabalho no monitoramento do progresso dos
projectos, identificando problemas potenciais e aconselhando sobre
as acções necessárias.

· Apoiar a supervisão das operações de Gestão de Risco de Desastres
(DRM), incluindo a revisão do progresso da implantação de decisões
das Missões de Apoio à Implementação, bem como a revisão dos
planos de trabalho e orçamentos anuais, relatórios de progresso
semestrais e anuais e relatórios de avaliação de meio termo.

A equipa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência pretende recrutar um 
profissional júnior para apoiar a implementação, monitoria, relatório e 
avaliação do progresso para garantir que a implementação de todas as 
actividades permaneçam no bom caminho.

Analista em Gestão de Risco de Desastres
Contrato Local de Curta Duração, Moçambique.

· Apoiar a elaboração de relatórios de actividades e programas dos
fundos fiduciários em estreita consulta com o coordenador do fundo
fiduciário e os membros da equipa, incluindo a revisão do plano
anual, relatórios semestrais e anuais, informes do projeto,
desembolsos e controle de qualidade dos produtos.

· Mestrado em uma área relevante para monitoria e avaliação de
projectos: (ou seja, Economia, Administração de Empresas,
Administração Pública, Gestão de Projectos, Planificação do
Desenvolvimento; Estatística e análise de dados) ou área relacionada
(obrigatório, exclusivo), ou combinação equivalente de educação e
experiência.

Critérios de Selecção 

planeamento da logística das missões; (iii) convocar reuniões com clientes e 
doadores; e (iv) redigir e contribuir para os documentos relevantes das 
missões.

· Outras actividades relacionadas ao escopo do trabalho, conforme
definido pelo Líder da Equipa

· Experiência mínima de 3 anos em áreas relacionadas à consultoria,
incluindo monitoria e avaliação de projectos / programas;
planificação de desenvolvimento de projectos; desenvolvimento e
manutenção de banco de dados de projectos; colecta, análise e
disseminação de dados ou dissertação em avaliação de risco
c l imá t i co  e  de  de sa s t r e s ,  av i so   p r év io  e  s e rv i ços
hidrometeorológicos, gestão de risco de desastre baseada na

· Auxiliar na elaboração de respostas a solicitações extemporâneas de
informações tanto internas como externas (por exemplo, resumos
dos projectos do sector, relatórios de eventos históricos, estudos de
caso, etc.)

· Apoiar na elaboração de relatórios destinados aos parceiros de
desenvolvimento e coordenação de doadores sobre questões
relacionadas à Gestão do Risco de Desastres (DRM) e resiliência.

· Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita em Inglês
(obrigatório, exclusivo) e Português (obrigatório, exclusivo), bem
como conhecimentos básicos de informática (Microsoft Office).

Os candidatos qualificados são convidados a submeter os seus curriculum 
v i tae  e  ca r ta  de  mani fes tação  de  in te resse  para  o  e -mai l : 
drmselections@worldbank.org . A data de encerramento é o dia 10 de Agosto 
de 2021.

· Experiência na gestão de fundos fiduciários no Banco Mundial
constitui uma vantagem (pontos extras, não exclusivos).

· Conhecimento da gestão do risco de desastres, sistemas de
planificação e orçamentação de Moçambique, incluindo a níveis
descentralizados (pontos extra, não exclusivos)

comunidade, gestão ambiental, bem como redução de risco e gestão de risco 
de inundação / seca (obrigatório, exclusivo) .

· Experiência em monitoria e avaliação de projectos / programas de
desenvolvimento implementados pelo sector público com
financiamento de doadores, incluindo o Banco Mundial (pontos
extras, não exclusivos)

· Experiência em monitoria e avaliação de projectos de investimento
em questões de Gestão de Risco de Desastres (DRM) constitui mais
valia (pontos extras, não exclusivos)

· Experiência em coleta e análise de dados a nível de projecto,
programa e / ou comunidade (obrigatório, exclusivo).

· Experiência no diálogo de políticas setoriais em questões de Gestão
de Risco de Desastres (DRM)e mudanças climáticas constitui mais
valia (pontos extras, não exclusivos).

· Excelentes habilidades organizacionais e de gestão de tarefas, com
atenção adequada aos detalhes e capacidade de priorizar o trabalho
entre várias demandas concorrentes e com prazos apertados
(obrigatório, exclusivo).

7441

RESERVA ESPECIAL DO NIASSA

Mais de 600 milhões para 
projectos de conservação

D
EZ milhões de dólares 
(pouco mais de 630 
milhões de meticais) 
é o valor a ser desem-
bolsado pelos Estados 

Unidos para projectos de con-
servação na Reserva Especial do 
Niassa (REN), anunciou sexta-
-feira a embaixada norte-ame-
ricana em Maputo.

O valor será disponibiliza-
do nos próximos cinco anos e 
será gerido pela sociedade de 
conservação da fauna bravia e 
a Administração Nacional de 
áreas de Conservação (ANAC), 
segundo uma nota enviada no 
contexto da celebração do Dia 
Mundial do Fiscal da Floresta 
e Fauna Bravia, assinalado no 
sábado. 

“Este dia celebra o trabalho 
dos guardiões empenhados do 
património natural de Moçam-
bique e honra à memória da-
queles que morreram no cum-
primento do dever de proteger 
a fauna bravia dos caçadores 
furtivos e de conservar espaços 
bravios essenciais”, refere o co-

REN sem registo de abate de elefantes por caçadores furtivos pelo terceiro ano consecutivo

CIDADE DE QUELIMANE

Empresa processada 
por poluição ambiental
UMA empresa de limpeza sur-
preendida pelas autoridades a 
despejar dejectos no mangal, 
no bairro Chuabo Dembe, na 
cidade de Quelimane, foi pro-
cessada criminalmente pelo 
Ministério Público, na provín-
cia da Zambézia. 

O facto foi revelado, há 
dias, pelo procurador provin-
cial adjunto da Zambézia, João 
Lucas, à margem do lança-
mento do Programa Nacional 
de Restauração do Ecossistema 
de Mangais.

Sem avançar o nome da 
empresa, Lucas explicou que a 
firma foi encontrada por agen-
tes da Polícia e autoridades de 
controlo da qualidade do am-
biente, numa zona considerada 
pulmão verde de Quelimane 
e reserva de ecossistemas de 
mangais, localizada junto ao rio 
dos Bons Sinais.

Segundo o magistrado, o 
crime de poluição ambiental se 
encaixa no ordenamento jurí-
dico moçambicano, sendo que 
o processo já está a correr num
dos tribunais da província e os
envolvidos serão responsabili-
zados criminalmente.

Nos últimos tempos tem 

Plástico transformado em proteína comestível
UM pouco por todo o mundo já existem 
propostas sobre como gerir o desper-
dício de plástico. Agora, dois cientis-
tas criaram um gerador alimentar que 
transforma o plástico em proteína  e ga-
nharam o Prémio Future Insight 2021. 

Os nomes por detrás do projecto, 
que foi inicialmente financiado pela 
Defense Advanced Research Projects 
Agency (DARPA), são Ting Lu, profes-

sor de bioengenharia na Universidade 
do Illinois Urbana-Champaign, e Ste-
phen Techtmann, professor associado 
de ciências biológicas na Universidade 
Tecnológica de Michigan, ambas nos Es-
tados Unidos.

O objectivo dos dois cientistas pas-
sou por melhorar um processo de con-
versão de plástico em pó proteico e lu-
brificantes, através de uma combinação 

de químicos e calor elevado (pirólise).
“Utilizamos organismos naturais 

artificiais para decompor os plásticos e 
a biomassa vegetal não comestível para 
os converter em alimentos”, explicou 
Techtmann, citado pela Interesting En-
gineering. 

“É uma grande honra receber este 
prémio” que “nos permitirá prosseguir 
linhas de investigação de alto risco e de 

alto retorno” para avançarmos mais ra-
pidamente, continuou.

O novo sistema consiste num apare-
lho onde os indivíduos podem depositar 
lixo plástico, ou biomassa não comestí-
vel, numa ranhura e, depois, esse lixo é 
processado em reactores e decomposto 
pelo calor.

O subproduto é então colocado num 
tanque com uma população bacteriana 

que se alimenta dele e, por fim, as cé-
lulas são secas (transformando-se num 
pó) e armazenadas para posterior utili-
zação. 

Os alimentos resultantes “contêm 
toda a nutrição necessária, são não tó-
xicos, proporcionam benefícios para a 
saúde e permitem adicionalmente ne-
cessidades de personalização”, segundo 
o Grupo Merck, que financiou o projec-

to.
Os investigadores estão ainda a fazer 

experiências com uma gama de mate-
riais PET para encontrar o tamanho óp-
timo das partículas, mas a técnica ino-
vadora tem o potencial de proporcionar 
um abastecimento alimentar seguro e 
sustentável, ao mesmo tempo que reduz 
os danos ambientais causados pelos re-
síduos plásticos. -(ZAP)

resgistado nesta reserva o abate 
de elefantes por caçadores fur-
tivos, pelo terceiro ano conse-
cutivo.

Segundo anunciou o Presi-
dente da República, Filipe Nyu-
si, que dirigiu as cerimónias do 
Dia Internacional do Fiscal da 
Flora e Fauna Bravia, a proeza 
resulta dos esforços combina-
dos entre esta classe de pro-
fissionais, Forças de Defesa e 
Segurança (FDS), órgãos de 
administração da justiça, co-
munidades locais, entre outras 
entidades, no combate a crimes 
ambientais.

A data serviu para exaltar 
o papel dos fiscais na protec-
ção e conservação da biodi-
versidade e render home-
nagem aos que perderam a
vida na defesa da flora e fauna 
selvagem, bem como para a
distinção de três fiscais em
representação de cada região
do país, em reconhecimento
dos seus esforços na protec-
ção e preservação da biodi-
versidade.

municado.
Criada em 1960, a REN, lo-

calizada na província do Nias-

sa, é a maior área protegida 
do país, com uma extensão de 
42.400 quilómetros quadra-

dos. À semelhança do Parque 
Nacional da Gorongosa, na 
província de Sofala, não foi 

havido relato de casos de indi-
víduos que usam o mangal e as 
valas de drenagem para depo-
sitar dejectos, uma atitude que 
tem concorrido para a poluição 
do meio ambiente,  perigando 
igualmente o ecossistema ma-
rinho. 

“Sempre que o Ministério 
Público toma conhecimento 
de registo de um caso de po-
luição ambiental desencadeia 
uma acção para responsabilizar 
criminalmente os prevaricado-

res”, anotou.
João Lucas apelou aos ci-

tadinos de Quelimane a não 
pautarem por práticas que 
possam colocar  em risco a 
preservação do mangal, im-
portante “berçário” para 
diversas espécies marinhas 
como peixes, caranguejo e ca-
marão, consideradas cruciais 
para a dieta alimentar das co-
munidades costeiras, econo-
mia do país e para o equilíbrio 
dos oceanos. 

Acesse https://t.me/Novojornal



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

23Terça-feira, 3 de Agosto de 2021

03 de Agosto de 2021

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

“GANHA reputação quem tenta fazer bem 
coisas difíceis”.

- Jeff Bezos, empresário e filantropo

norte-americano

QUARTO MINGUANTE – Será amanhã, às 09.34 horas

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08,  9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 21, 
22:00 E 23:00 HORAS.

PREIA-MAR – Às 08.09 e às 20.44 
horas, com 2.74 e 2.82, respectivamente

BAIXA-MAR – Às 02.11 e às 14.30 
horas, com 1.29 e 1.31, respectivamente

INHAMBANE

25/18

VILANKULO

25/14

TETE

27/17

QUELIMANE

26/18

NAMPULA

24/16

PEMBA

27/19
LICHINGA

23/09

BEIRA

24/16

XAI-XAI

24/16

CHIMOIO

20/12

MAPUTO

22/13

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

PUBLICIDADE

República de Moçambique
Secretaria de Estado do Ensino Técnico-Profissional

Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Secretaria de Estado do Ensino Técnico-Profissional convida a todos os interessados que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas em

envelopes fechados para o fornecimento de bens e prestação de serviços de acordo com os objectos de contratação apresentados na tabela abaixo:

Nº do Concurso Objecto Modalidade
Garantia 

Provisória

Data e Hora de 
Entrega das e 
Abertura das 

Propostas

Data Prevista e Hora 
do Anuncio Público do 

Posicionamento

Preço do 
Documento de 

Concurso

52A000141/
CP/0001/2021

Fornecimento de consumíveis informáticos para a 
SEETP

Concurso Público 74 730.00Mt
23/08/2021

9:00
30/08/2021

8:00 1 000,00Mt

52A000141/
CL/0001/2021

Fornecimento de géneros alimentícios, material e 
produtos de Limpeza e Conforto para SEETP

Concurso 
Limitado N/A

17/08/2021
9:30

23/08/2021
8:30 1 000,00Mt

52A000141/
CL/0002/2021

Fornecimento de material de escritórios a SEETP Concurso 
Limitado N/A

17/08/2021
10:30

23/08/2021
9:00 1 000,00Mt

52A000141/
CL/0003/2021

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes para os 
meios circulantes da SEETP

Concurso 
Limitado N/A

17/08/2021
11:30

23/08/2021
9:30 1 000,00Mt

52A000141/
CL/0004/2021

Prestação de serviços de limpeza, Jardinagem e 
Desinfeção para a SEETP

Concurso 
Limitado N/A

17/08/2021
11:30

23/08/2021
10:00 1 000,00Mt

52A000141/
CL/0005/2021

Prestação de serviços de catering e Assistência ao 
Eventos da SEETP

Concurso 
Limitado N/A

17/08/2021
12:30

23/08/2021
10:30 1 000,00Mt

52A000141/
CL/0006/2021

Prestação de serviços Gráficos para SEETP Concurso 
Limitado N/A

17/08/2021
12:30

23/08/2021
10:30 1 000.00Mt

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações e adquirir os Documentos de Concurso a partir do dia  2 de Agosto do corrente ano nas horas
normais de expediente, no endereço abaixo, mediante ao pagamento do valor apresentado para cada concurso que devem ser  canalizado a Direcção de Admi-
nistração e Recursos Humanos da SEETP.

Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional
Departamento das Aquisições

e-mail: departamento.aquisicoes@seetp.gov.mz
Rua de Kassuende, nº 167, R/C, Polana-Cimento “A”

Maputo – Moçambique

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

Maputo, Agosto de 2021
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“O HOMEM que cai na Terra” é o tí-
tulo da exposição individual da artista 
plástica Carmen Muianga, a inaugurar 
amanhã, às 18:00 horas, na galeria da 
Fundação Fernando Leite Couto, na qual 
está, sobretudo, presente a cor azul. 

Composta por pinturas, desenhos, 
gravuras, telas e técnica mista, as obras 
transbordam de azul, que é uma cor que 
pode significar tranquilidade, serenida-
de, harmonia e espiritualidade.

O azul pode ainda estar associado à 
frieza, monotonia e depressão. Igual-
mente simbolizar a água, o céu e o in-
finito. Como inclusive sugere o texto de 
apresentação da exposição assinado pela 
artista multidisciplinar Eliana Nzualo.

Em algum momento senti água sal-
gada na cara, mas não sabia se era mar 
ou era lágrima. Podia ser também chuva. 

“Estaria a cair ou a voar? Podia estar 
também a mergulhar. Podia estar num 
delírio profundo. Podia estar num abis-
mo entre a vida e a morte. Podia estar a 
rezar. (…)”, lê-se.

“O Homem que cai na Terra” estará 
aberta ao público até ao dia 5 de setem-
bro deste ano, das 09 às 18.00 horas. As 
visitas deverão obedecer as medidas sa-
nitárias instituídas para a prevenção da 
pandemia. É nesse contexto que a sala só 
pode receber simultaneamente 12 visi-
tantes por vez.

Através desta mostra percorremos 
pelo imaginário e olhar de Carmen Ma-
ria Muianga sobre a realidade que lê de 
forma crítica e sensível, cujo resultado 
são outras sugestões de interpretação do 
mundo.

Desengane-se quem olha para a 

exposição como quem vai encontrar 
respostas imediatas, pois, como aliás 
demonstra o texto de Eliana Nzualo, há 
vários caminhos possíveis para entender 
esta exposição.

Carmen Maria Muianga é uma artis-
ta plástica nascida na actual cidade de 
Maputo, em 8 de Outubro de 1974. Co-
-fundou o Movimento de Arte Contem-
porânea de Moçambique (MUVART),
que agitou as águas das artes plásticas
moçambicanas, mudando a percepção
de identidade africana. 

A obra de Carmen - composta por 
pintura, gravura, desenho e colagrafia 
-, explora o abstracto, tendo a natureza 
como um universo fértil para a criativi-
dade, o que se evidencia na presença de 
elementos vegetais nos seus trabalhos.

Em 1989, Carmen Maria Muian-

ga concluiu o curso básico da Escola de 
Artes, tendo prosseguido o ensino téc-
nico médio, entre 1992 e 1997, na Escola 
Nacional de Artes Plásticas de Havana, 
Cuba.

Abraçou a docência ainda no país 
insular localizado no mar do Caribe, 
leccionando Pintura na Escola Lopes 
Penha nos anos 1995/6. Entre 1997/8 foi 
docente de Gravura, Anatomia Artística 
e Desenho Analítico na Escola de Artes 
Visuais. E de Artes Visuais na Escola-Ga-
leria Eugénio Lemos. 

Na Namíbia, Carmen leccionou no 
Centro de Arte John Muafangaio. De re-
gresso ao país, tornou-se professora na 
Escola Nacional de Artes Visuais (ENAV) 
e na Escola-Galeria Eugénio Lemos.

Considerada a principal divulgadora 
da técnica da colagrafia no país, Carmen 

Maria Muianga representou Moçam-
bique na Expo’98, em Lisboa, e no ano 
seguinte participou na 4ª Mostra Trie-
nal Internacional de Gravura Kochi no 
Japão e foi distinguida com o 1º Prémio 
(em Gravura) na Bienal TDM, com uma 
Menção Honrosa no MUSART e 2º Pré-
mio (em Pintura) no concurso/exposi-
ção Reconstrução.

Sua exposição individual em Ma-
puto, em 1999, foi seguida de várias 
exposições colectivas no país, Japão, 
Namíbia, Itália, Finlândia, Holanda, 
China e Portugal. Desde então, tem 
participado nas exposições da colec-
ção crescente da galeria Kulunguana 
e tem obras em colecções privadas 
nacionais em Angola como o Museu 
Nacional de Arte, a colecção TDM e 
estrangeiras. 

“P
ATRIMÓNIOS 
Mundiais em 
Diálogo” é o 
lema de um 
ciclo de de-

bates e palestras sobre o 
património arquitectóni-
co de Moçambique, Brasil e 
Alemanha, a ter lugar entre 
hoje e quinta-feira na cida-
de de Maputo. 

O evento, que visa dis-
cutir as intersecções histó-
ricas, usos e acções de pre-
servação contemporâneos 
dos patrimónios destes três 
países e não só, é realizado 
pelo Centro Cultural Mo-
çambicano-Alemão (CCMA) 
e o Centro Cultura Brasil 
Moçambique (CCBM), em 
parceria com a Brasiliana 
Biocultural, através da ar-
quitecta e urbanista e an-
tropóloga social Simone 
Prestes Dürrnagel. 

O evento será hoje inau-
gurado com a apresentação 
de três comunicações que 

Palestras debatem 
património mundial

irão de encontro com o tema 
geral do dia “Panorama So-
bre a Convenção e as Listas 
de Património Mundial”. 
Assim, Paulino Ricardo, em 
nome da Comissão Nacio-

nal para a UNESCO – Mo-
çambique, abordará “As 
convenções da UNESCO em 
Moçambique: Progressos e 
Desafios na Protecção, Sal-
vaguarda e Promoção do 

Património Cultural”.
A sessão será seguida por 

uma reflexão sobre os “Con-
juntos Urbanos e a Diversi-
dade Natural na Lista Brasi-
leira” e “Aspectos da Lista 

Alemã: Arqueologia, Estilos 
Arquitectónicos e Indus-
trialização” a serem ambas 
apresentadas pela estudiosa 
Simone Prestes Dürrnagel. 

Amanhã, sob o tema geral 
“Arquitectura Moderna no 
Sul e Norte Global”, a arqui-
tecta e antropóloga voltará a 
intervir e desta vez falará das 
“Referências Modernas na 
Alemanha: Conjuntos ha-
bitacionais, Le Corbusier e 
Bauhaus” e do “Modernismo 
Tropical de Oscar Niemeyer 
e Colaboradores: Conjunto 
Pampulha e Brasília”. 

Ainda esta noite, o ora-
dor Luiz Lage, em repre-
sentação da Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM), 
vai abordar “A Construção 
da Capital Moçambicana e 
seu legado Arquitectónico 
Moderno”. 

Já na quinta-feira, der-
radeiro dia deste ciclo, o as-
sunto geral das reflexões será 
“Perspectivas Sobre o Pa-

trimónio e as Comunidades 
em Moçambique” e, neste 
sentido, Cláudio Zunguene, 
pesquisador e director do 
Gabinete de Conservação da 
Ilha de Moçambique (GA-
CIM), vai falar dos “Conflitos 
e Tensões na Fiscalização do 
Património Cultural Edifica-
do na Ilha de Moçambique”. 

Zungune será seguido 
pelo investigador Arrissis 
Mudender, do Instituto de 
Investigação Sócio-Cultural 
(ARPAC), que trará uma aná-
lise sobre a “Convenção para 
a Salvaguarda do Património 
Cultural Imaterial no Con-
texto Moçambicano”. 

O encontro será encerra-
do com a conversa “Museu 
da Mafalala: Uma Aborda-
gem de Gestão de Patrimó-
nio Comunitária”, dina-
mizado pelo activista Ivan 
Laranjeira, que é director do 
espaço a ser analisado e líder 
da Associação IVERCA – Tu-
rismo e Meio Ambiente.

Carmen Muianga expõe “Homem que cai na Terra”

00:20- FLASH CULTURAL 

02:10- É DESPORTO 

03:05- SEM BARREIRAS

04:00- FALA MOÇAMBIQUE 
(REPETIÇÃO)

04:55- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E 
DESENVOLVIMENTO  

05:30-  EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

05:45-  UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00-  JORNAL DA MANHÃ 

08:15-  O NOSSO PORTUGUÊS

11:00  NOTÍCIAS 

11:05  ESPECIAL 1 DE JUNHO 
DIA INTERNACIONAL DA 
CRIANÇA DIRECTO/
PEMBA

11:30-  PARABÉNS A VOCÊ 

12:00-  TÓPICOS DO JORNAL DA 
TARDE

12:20 - BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30 - JORNAL DA TARDE

13:00-  INFORMATIVO CORONAVÍRUS

13:30- MOÇAMBIQUE DE LÉS-A-LÉS 

14:10- CORONAVÍRUS MITOS E 
VERDADES   

14:25-  EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

14:30-  RÁDIO NOVELA “OURO 
NEGRO”

16:10-  SEGURANÇA RODOVIÁRIA

16:30-  MINUTO DO CONSUMIDO

17:30-  RADIO ESCOLA/ ENSINO 
SECUNDÁRIO

18:25-  EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI 

19:00 -TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM  METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS

20:30- PANORAMA POLÍTICO

21:05- ÚLTIMO TEMPO REPETIÇÃO

23:20- CORONAVÍRUS MITOS E 
VERDADES   

05:40   HINO NACIONAL

05:45  GINÁSTICA:  ZUMBA 

04:20  GRANDE DEBATE 
REPETIÇÃO

05:40  HINO NACIONAL 

05:45  GINÁSTICA:  HIT 

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

05:40  HINO NACIONAL 

05:45  GINÁSTICA:  ZUMBA 

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08:00  TELESCOLA: 
ENSINO PRIMÁRIO - 
MATEMÁTICA DA 5.ª 
CLASSE DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A 
CASA DA BRUXA” 
DIRECTO

08:30  TELESCOLA: 
ENSINO PRIMÁRIO - 
MATEMÁTICA DA 7.ª 
CLASSE DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A 
CASA DA BRUXA” 
DIRECTO

09:00  NOTÍCIAS 

09:05  TELESCOLA: ENSINO 
SECUNDÁRIO - INGLÊS 
DA 10.ª CLASSE 
DIRECTO

09:30  A HORA DO CTP - TETE:  
“CAFÉ DO ZAMBEZE” 
DIRECTO – TETE

10:00  NOTÍCIAS 

10:05  TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 1.ª PARTE

11:00  NOTÍCIAS 

11:05  TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 2.ª PARTE

12:00  NOTÍCIAS 

12:05  TELENOVELA: “IMPÉRIO 
DE MENTIRAS” 
REPETIÇÃO/CAPÍTULO 20

13:00  JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14:00  GRANDE REPORTAGEM 
REPETIÇÃO

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:  ZUMBA 

18:00  PRIMEIRA PÁGINA 
DIRECTO

19:00  JORNAL DE DESPORTO  
DIRECTO

19:50  PUBLICIDADE  

20:00  TELEJORNAL  
DIRECTO

21:15  GRANDE DEBATE 
DIRECTO

22:30  TELENOVELA: “IMPÉRIO 
DE MENTIRAS”  
CAPÍTULO 21/98 

23:30  TENDA DA JUSTIÇA 
REPETIÇÃO

00:00  JORNAL DE DESPORTO  
REPETIÇÃO

01:00  PRIMEIRA PÁGINA 
REPETIÇÃO

02:00  JUNTOS À TARDE 
REPETIÇÃO

03:00  TUDO ÀS 10 
REPETIÇÃO

04:50  GRANDE DEBATE 
REPETIÇÃO

05:40  HINO NACIONAL 

05:45  GINÁSTICA:  GAP 

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

Acesse https://t.me/Novojornal
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Desempenho económico
vai atingir USD 328 milhões

O 
CONSELHO dos Ser-
viços de Represen-
tação do Estado, em 
Inhambane, espera 
atingir, no próximo 

ano, pouco mais de 300 mi-
lhões de dólares, resultantes 
da comercialização de diver-
sos produtos, investimentos e 
colecta de impostos e taxas de 
actividades económicas, entre 
outras realizações.

Grande parte da receita 
provirá da venda de gás natu-
ral e seus derivados, para além 
de projectos de exploração de 
recursos naturais, turismo e 
agro-pecuária.

A porta-voz do Conselho 
de Representação do Estado, 
em Inhambane, Elvira Chaú-
que, fez saber que o valor será 
aplicado na provisão de ser-
viços sociais básicos de qua-
lidade, através da expansão 
da rede sanitária, execução de 
programas de protecção social, 
construção de infra-estruturas 
diversas, entre outras acções.

Das infra-estruturas do 
ensino a serem construídas, 
destaque vai para o Instituto 
Superior Politécnico de Ciên-
cias Marinhas e Pesqueiras de 
Quissico, em Zavala, e a re-
qualificação do Instituto Médio 

Politécnico de Mabote.
Sobre o Instituto Superior 

Politécnico de Ciências Mari-
nhas e Pesqueiras, a fonte ex-
plicou que depois da paralisa-
ção das obras pelo empreiteiro, 
o Governo decidiu anular o
contrato, por justa causa, ten-
do posteriormente adjudicado
a obra a uma outra empresa
para a conclusão da empreita-
da até ao próximo ano. 

Elvira Chaúque referiu ain-
da que será acelerada a cons-
trução do Instituto Médio e 
Politécnico de Mabote, para 

além da conclusão das obras do 
Laboratório Provincial de Saú-
de Pública, de modo a permitir 
que a prestação de serviços sa-
nitários seja cada vez melhor, 
célere e de qualidade desejada.

A fonte acrescentou que, 
na saúde da mulher e criança, 
o Conselho de Representação
do Estado prevê aumentar a
taxa de cobertura e partos ins-
titucionais para 90 por cento,
o que poderá reduzir a taxa de
mortalidade materna infantil.

Estes dados fazem parte da 
proposta do Plano Económico 

e Social (PES) para 2022, sen-
do que as projecções apontam 
para vários desafios, princi-
palmente para o início da im-
plementação do módulo de 
planificação e orçamentação 
resultante das reformas do Sis-
tema Nacional de Planificação.

A porta-voz falou ainda do 
reforço de reflorestamento de 
350.8 hectares e 60 hectares 
de ecossistemas de mangal em 
todos distritos da costa e deli-
mitação de cinco comunidades 
dos distritos de Funhalouro, 
Mabote, Govuro e Panda.

Comercialização de condensado de gás natural contribui na arrecadação de receitas

Central eléctrica 
de Zimane na fase 
experimental

ESTÁ já na fase experimental a construção da cen-
tral eléctrica de Zimane, no distrito de Mabote, em 
Inhambane, cujas obras vêm decorrendo desde 
Setembro do ano passado. 

A infra-estrutura foi erguida no âmbito da im-
plementação do “Projecto Energia para Todos”, 
visando a expansão da rede eléctrica para as zonas 
rurais.

Trata-se de uma central de painéis solares, 
com a capacidade de produzir, numa primeira 
fase, cerca de 60 Kw de energia que, para além 
de electrificação das instalações da sede da loca-
lidade, residência do chefe da localidade, posto 
policial, unidade sanitária e escola, vai também 
beneficiar a população local.

O administrador de Mabote, Carlos Mussa-
nhane, confirmou que as obras do pequeno sis-
tema de abastecimento de energia eléctrica, ava-
liadas em cerca de 27 milhões de meticais e que 
incluem a construção de uma fonte de abasteci-

mento de água, também movida a painéis solares, 
estão praticamente concluídas e que, neste mo-
mento, está-se na fase experimental, aguardan-
do-se a confirmação da data de vistoria a ser feita 
por técnicos do Fundo de Energia (FUNAE).

Carlos Mussanhane explicou que já foram fei-
tas 187 ligações domiciliárias, incluindo as insta-
lações da sede da localidade, o hospital e a escola 
local, bem como em algumas ruas para a ilumina-
ção pública.

Para Mussanhane, a entrada em funciona-
mento da min-central eléctrica significa um gan-
ho para a população local, pois, passará a usar a 
energia, não só para consumo doméstico, mas 
também para desenvolver algumas actividades 
que vão dinamizar a industrialização rural.

O furo também vai fornecer água potável a 
pouco mais de três mil residentes da localidade de 
Zimane que percorriam longas distâncias à procu-
ra do precioso líquido.

Energias renováveis dinamizam electrificação rural

Governo pretende fortalecer 
parcerias público-privadas
FORTALECER parcerias en-
tre os sectores público/priva-
do e público/público, através 
das diferentes instituições do 
ensino técnico-profissional e 
empresas ligadas ao ramo da 

hotelaria e turismo, agricultu-
ra e pecuária, entre outras está 
no horizonte do Conselho dos 
Serviços de Representação do 
Estado na província de Inham-
bane.

Pretende-se com estas 
parcerias maior divulgação das 
oportunidades e potencialida-
des dos institutos técnico-pro-
fissionais existentes a nível da 
província de Inhambane.

A pretensão foi partilhada 
pela Secretária do Estado, em 
Inhambane, Ludmila Maguni, 
no fim de um encontro com 
representantes do sector pri-
vado, nomeadamente, Con-
selho Empresarial Provincial 
(CEP), Associação Provincial 
do Turismo e os gestores dos 
Institutos de Formação Técnico 
Profissional.

A província de Inhambane 
dispõe de muita terra ociosa 
que precisa de ser explorada de 
modo a capitalizar a agricultu-
ra sustentável, uma actividade 
definida como base para o de-
senvolvimento do país.

Enquanto isso, o presiden-
te da Associação de Empreitei-
ros de Inhambane, Inocêncio 
Bambo, entende que, a con-
cretizar-se a ideia de parcerias, 
o facto vai permitir o desenvol-
vimento da província.

Inocêncio Bambo disse, a 
título de exemplo, que a as-
sociação dos empreiteiros, 
especificamente na área da 
construção civil, dispõe de 
estaleiros como máquinas de 
ponta para produção de blocos, 
pavês e de um laboratório para 
solos e betão que podem ser 
aproveitados pelos institutos 
de formação.

Sector privado como pilar de desenvolvimento

Dois agentes penitenciários 
com processo-crime 
por corrupção
DOIS agentes penitenciários afectos ao esta-
belecimento distrital de Morrumbene estão a 
enfrentar processos-crime indiciados de co-
branças ilícitas a reclusos que se encontravam 
na posse de telefones nas celas.

Segundo explicou a porta-voz do Gabinete 
Provincial de Combate à Corrupção (GPCC), 
em Inhambane, Kátia Mussá, os agentes em 
causa surpreenderam dois reclusos na posse 
de telefones e, ao invés de agirem em confor-
midade com a lei, optaram por actos ilícitos.

Para lograr os seus intentos, os agentes pe-
nitenciários ameaçaram transferir os reclusos 
encontrados a falar ao telefone celular, caso 

não desembolsassem valores monetários, 
tendo estes avançado 2.300  meticais.

O dinheiro foi transferido via m-pesa pe-
los familiares dos reclusos para os números 
indicados pelos guardas penitenciários e foi 
nessa altura em que o Gabinete Provincial de 
Combate à Corrupção, através da sua rede de 
informadores, tomou conhecimento e iniciou 
o trabalho de investigação que culminou com
a instauração dos respectivos processos-cri-
me.

A porta-voz do GPCC mostra-se preocu-
pada com o envolvimento de funcionários e 
agentes do Estado em actos de corrupção.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

Rua Fernão Veloso, nº 54- Telefone 417014/6 Fax: 417017

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do n.º 2 do artigo 64, do Decreto n.º 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, comunica-se a adjudicação de acordo com o seguinte:

N° do concurso
Tipo de 

concurso
Objecto Empresa adjudicada

Valor da 

adjudicação

62L000441/CC/04/UGEA-
SAS/2021

Concurso por 
Cotação

Fornecimento de refeições para 
capacitação de gestores desportivos

RESTAURANTE 
LUCAS

74.938,00MT

62L000441/CC/07/
UGEA-SAS/2021

Concurso 
por Cotação

Aquisição de material desportivo
M89 SPORTS 

MANAGEMENT 309.465,00MT

62L000441/CC/07/
UGEA-SAS/2021

Concurso 
por Cotação

Fardamento para funcionários
INDÚSTRIA DE 

MODAS CUMBANE, 
EI

339.885,00MT

62L000441/CL/02/
UGEA-SAS/FASE/2021

Concurso 
Limitado

Aquisição de carteiras 
individuais incluindo cadeiras

BAHARAN, LDA 1.599.597,52MT

Autoridade Competente
(Assinatura Ilegível)

7468

PUBLICIDADE

Acesse https://t.me/Novojornal
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ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode partilhar as suas reflexões sobre temas da actualidade 
política, económica e social. Os originais das cartas de opinião não devem ter mais de 150 palavras, 
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CARTAS

RODRIGUES LAPUCHEQUE

DEPOIS do fim da guerra dos 16 anos entre o Go-
verno e a Renamo (1976-1992), conseguido me-
diante a assinatura do Acordo Geral de Paz (AGP), 
em Roma, Itália, a 4 de Outubro de 1992, o Estado 
moçambicano entendia que, uma vez o país em 
paz, não precisava de continuar a gastar elevadas 
somas de dinheiro provenientes do Orçamento do 
Estado (OE) para treinar, formar e comprar equi-
pamento de combate para as FADM, bastando, 
então, pagar-lhes salário e assegurar a sua alimen-
tação.

Sobre esse entendimento, um reparo a fazer, 
é que a vitória sobre as forças adversárias numa 
guerra alcança-se preparando, treinando, formando 
minuciosamente e reequipando rigorosa e perma-
nentemente as Forças Armadas em tempo de paz, 
de modo a dominarem o manejo desse equipamen-
to de combate, com vista a infligir pesada derrota 
a uma possível força agressora no campo da bata-
lha, que é, actualmente, no nosso caso particular, 
em Moçambique, contra os agressores terroristas 
islâmicos radicais da célula da organização extre-
mista da Al-Shabab, de Abú Yasir Hassan, que de-
sestabilizam Cabo Delgado, deste 17 de Outubro 
de 2017, sem nos esquecermos da chamada “Junta 
Militar” da Renamo, de Mariano Nhongo, que cria 
instabilidade político-militar, económica e social 
nas províncias de Manica e Sofala.

Dito por outras palavras, o que atrás acabamos 
de descrever, a vitória sobre forças armadas agres-

soras, sejam elas de outros Estados, sejam elas de 
actores externos não estatais que intervêm nas re-
lações internacionais, como é o caso vertente dos 
terroristas do Al-Shabab que desestabilizam Cabo 
Delgado, sejam elas ainda rebeldes que travam 
guerra de origem interna, isto é, no interior das 
nossas fronteiras estatais, prepara-se e organiza-se 
em tempo de paz, pois, pensar fazê-lo no próprio 
tempo de guerra, pode ser tarde demais, porque 
tempo, na maior parte dos casos, não chega a ser 
suficiente para realizar essa preparação de forma 
minuciosa, eficaz e eficiente às tropas para o com-
bate, porquanto a guerra provoca efeitos psicológi-
cos adversos, chegando mesmo a atrapalhar quase 
todos os planos operacionais.

Porquê treinar e formar intensa e permanente-
mente as Forças Armadas, reequipando-as adequa-
damente em tempo de paz? 

Tal necessidade militar exige que assim seja e 
não de outro modo porque, para formar oficiais de 
todas as especialidades ou armas dos três ramos 
das Forças Armadas, nomeadamente do Exército, 
da Força Aérea e da Marinha de Guerra, de modo a 
ficarem prontos para comandarem tropas de subu-
nidades e unidades em combate, com a respectiva 
técnica de combate, requer um tempo razoável que 
varia de entre 4 e 5 anos, particularmente na nossa 
realidade em Moçambique, para este último tem-
po. Ou seja, o tempo de três anos, a contar desde 
17 de Outubro de 2017, que a guerra de agressão 
dos terroristas iniciou, em Mocímboa da Praia, es-
taríamos ainda a formar os referidos oficiais dos 

mencionados ramos para comandarem as tropas 
naquele que é o Teatro Operacional Norte.

Como se pode depreender, depois do AGP, 
grosso modo, as FADM, durante o período em que 
Moçambique viveu em paz, de 1992 até princípios 
de 2013, permaneceram praticamente estagna-
das, sem formação técnico-militar de vulto, como 
acontecia com regularidade no período das FAM/
FPLM, até à altura da ruptura do AGP em 2013, 
retomando-se novamente a guerra entre o Governo 
e a Renamo –, guerra essa que se prolonga até aos 
nossos dias (2021).

Porque é que hoje o Estado moçambicano 
precisa de apoio militar dos Estados-membros da 
SADC e do Ruanda, quando num passado recente 
tinha Forças Armadas devidamente treinadas, for-
madas e equipadas?

Em face da pergunta acima colocada, duas 
questões de extrema relevância que se levantam, 
logo à partida, são: o que fazer, e, à chegada, como 
fazer para corrigir este erro, dum passado recente, 
em que o Estado moçambicano colocou em segun-
do plano o treinamento, a formação e o reequipa-
mento das Forças Armadas, dificultando-as hoje 
de cumprir integralmente a sua missão tradicional, 
de defesa militar da independência, soberania e in-
tegridade territorial do nosso país? 

Sobre o que fazer, reza um velho mas sempre 
actual ditado, que “Um homem que hoje tropeça 
num tronco e amanhã volta a tropeçar no mesmo 
tronco, há qualquer coisa que na cabeça desse ho-
mem não bate certo”! 

MATEUS SANTOS

EXISTEM ensinamentos que vale a pena lembrar 
aos cidadãos, pois há tendência de assumir o anor-
mal como sendo normal.

Numa bela manhã de um dia útil de trabalho, 
ouvi um cidadão a dizer ao seu semelhante que pre-
cisava de ir à escola para ter boa educação. O con-
teúdo desta mensagem me fez recuar imediatamente 
à imagem que tenho dos meus avôs que, sem terem 
ido à escola, comportavam-se bem e eram exemplo 
a seguir.

É assim que cheguei à conclusão de que para 
conviver é necessário que se cumpram as normas 
pré-estabelecidas pela sociedade, o que automatica-
mente evita conflitos e se diz que tem boa educação.

Mas a sociedade é composta por famílias. É a fa-
mília a célula base da sociedade, onde se aprendem 
valores que regem as boas normas de convivência 
social.

É deste modo que discordo da afirmação des-
te compatriota que manifestou este seu sentimento 
provavelmente por conta de ver seu semelhante a 
desenvolver uma actividade justa e honesta da qual 
garantia o seu sustento.

A educação formal, aquela que aprendemos na 
escola, ensina a dominar a ciência e técnica, sen-
do que a que nos é transmitida em casa nos ajuda 
a saber ser e estar na sociedade. Em suma, as duas 
formas de educação complementam-se. Por isso, 
não se deve dizer que a pessoa deve ir à escola para 
aprender as boas maneiras. Ademais, este cidadão 
para aceder ao serviço pretendido, inevitavelmente, 
tinha de passar por este compatriota cujo trabalho 
menosprezava.

Costuma-se dizer que é preciso educar as crian-
ças a saber saudar, ajudar nas tarefas domésticas. 
Educar desde tenra idade a saber que os recursos são 
escassos e todos os pedidos dos nossos educandos 
não podem ser satisfeitos, etc. Estes são valores que 

que se assimilam em casa e a sociedade aceita.
É deste modo que convido os meus compa-

triotas para serem cuidadosos com as palavras que 
pronunciamos, pois nem sempre percebemos o seu 
significado nem sequer o seu alcance.

Precisa-se de boas maneiras para melhor convi-
vermos em sociedade, precisamos de rebuscar aque-
les ensinamentos que foram sendo transmitidos de 
geração em geração. Será que os nossos pais, alguns 
dos quais com baixo nível de escolaridade ou que 
nem sequer foram à escola, não são bem educados? 
Não se comportam bem na família? Não nos trans-
mitem valores que julgamos úteis para as nossas 
vidas?

Que haja respeito! É verdade que os valores es-
tão a ficar cada vez mais degradados, mas não nos 
deixemos levar por isso. Resgatemos os valores, que 
é o que mais falta na sociedade. Saber saudar, por 
exemplo, o seu companheiro de viagem com quem 
partilha o assento, etc.

OS veteranos produtores do cimento andam aos chora-
mingos, reclamando pela chegada, ao mercado moçam-
bicano, de um novo concorrente, que é a fábrica que 
produz o cimento Dungongo. O motivo de alarme são 
os preços que esta produtora pratica na comercialização 
dos seus produtos.

Acredito que, estando no mercado em resultado de 
um investimento feito, resultante de muitos e aturados 
estudos de vária ordem, os gestores desta fábrica não 
estabeleceriam preços de forma aleatória. Calcularam 
entre os custos de operações outros detalhes afins, in-
cluindo a folha salarial, para a fixação do valor a co-
brar por cada saco de cimento. E os indicadores que nos 
dão, nestes primeiros meses, dão conta que os valores 
cobrados por saco não foram por mera emoção, ainda 
que tirem sono aos antigos produtores deste material, 
actualmente bastante procurado pelos jovens que não 
encontravam formas para erguer as suas habitações, por 
conta do valor do cimento, que era demasiadamente ele-
vado. 

Como dizia, os veteranos produtores do cimento an-
dam, agora, a chorar por tudo quanto é canto, esquecen-
do-se que chuparam enquanto a porca dormia. Nessa 
altura, não só venderam cimento muito caro, como por 
conta disso, até tornaram pesada a sua folha salarial que, 
agora, deve estar insuportável. Querem que a Dugon-
go baixe o preço do cimento, quando deviam ser eles a 
“reinventar-se”, porque “a porca já acordou”.

Este episódio leva-me a recuar um pouco para os 
anos dos monopólios de muitas empresas do nosso país, 
em que os respectivos gestores sempre trouxeram elitis-
mo nos seus serviços, sufocando a vida de muitos mo-
çambicanos, em particular das camadas jovens, faixa
etária bastante sacrificada neste país. Lembro-me, por 
exemplo, das dificuldades que se enfrentavam para se 
rubricar um contrato com as Telecomunicações de Mo-

çambique (TDM), para se obter os seus serviços.
Quando a telefonia móvel chegou, em 1998, cria-

ram-nos a imagem de que não era um serviço para o 
cidadão comum, ao ponto de se pagar, pelo pacote ini-
cial, 650 meticais! Quando as companhias concorrentes 
começaram a operar no mercado moçambicano, toda a 
verdade “caiu como caju” e o resultado foi (e ainda é) a 
crise financeira que assola a esta empresa moçambicana 
de telefonia. Agora se esboça a possibilidade de sus-
pensão de bónus que as suas concorrentes oferecem aos 
seus clientes, para, de novo, sacrificar os moçambicanos 
utentes destes serviços, esquecendo-se que mamaram 
enquanto a porca dormia e não previram que, no futuro, 
o cenário podia inverter-se. Certamente que agora não
sabem como satisfazer os números da folha salarial.

A nossa companhia aérea de bandeira, Linhas Aé-
reas de Moçambique (LAM), também entra no rol dos 
exemplos. Deteve o monopólio dos serviços durante 
muitos anos, fixou as tarifas a seu bel-prazer, incluindo 
os salários para os seus funcionários, tornando os seus 
sérvios de elite e longe do alcance de qualquer cidadão, 
até à altura em que apareceu a Air Corridor, que, por sua 
vez, desapareceu da circulação em circunstâncias que 
podem ser discutíveis.

Aliás, muitas empresas moçambicanas entendem 
que a melhor forma de fazer concorrência é não terem 
concorrentes, lutando por eliminar qualquer tentati-
va inovadora. Desapareceu a cervejeira Laurentina da 
mesma maneira que muitas outras marcas acabam sen-
do “compradas” pelos defensores dos monopólios, num 
gesto que, quanto a mim, pode põe em causa a qualida-
de dos produtos e/ou dos serviços.

É momento dos nossos gestores também “acorda-
rem”, adoptarem novas estratégias de fazer concorrên-
cia ou de prevê-la, para que não sejam apanhados em 
contrapé e primem pelo jogo limpo(po).

NAQUELE dia, sentámos numa daquelas mesas distante 
de outras ocupadas e por ocupar. Não era hora de comer, ou 
melhor, nenhum de nós estava com fome porque normal-
mente o nosso comer não está condicionado a horas. É só a 
fome bater.  Alguns que alí estavam, olhavam para nós com 
uma série de interrogações e nós percebíamos, mas não os 
demos a entender que sabíamos do seu sofrimento. Um pre-
to e um monhé em grande cumplicidade, não era normal 
para eles, esquecidos que estavam de que quem quer que te-
nha sido, não criou raças, mas sim a alma. A alma humana.

Trazias um charuto e dividimo-lo a meio, o que suscitou 
ainda mais falinhas ao ouvido, também ignoráveis. É um 
espaço de grande frequência de mulatos, que o mano velho 
chama de “lugar dos VIM”. Mas também os goeses, os mo-
nhés e os brancos, como todos estes grupos se pretendem, 
alí passam tempos de alegria, o que não quer dizer que não 
aconteçam birras.

Entrou aquele pequenino da Tocha e gritou “sempre 
juntos, os irmãos”. Por esse esclarecimento(inconsciente) 
aos demais, ganhou uma cerveja. Também, nesse momento 
serviram-nos as bebidas pedidas e com isso as línguas mais 
soltas, os corações mais sorridentes e os agradecimentos da 
alma. Era de um encontro com um amigo comum havido 
há dias, que à saída recebemos de oferta dois charutos, um 
para cada. Era necessário tomarmos a decisão de quando 
e com quem irmos a Garuzo. E tomamos. Seria daí a duas 
semanas. Eu disse que iria directo a Chimoio, mas teimas-
te, sugerindo que devia ir via Beira e de carro seguiríamos 
até Garuzo. Mesmo com os receios de uma eventual ação 
do “Bílis”, o trajecto ficou acordado. Passaria, certamente, 
duas noites na cidade da Beira, que faz tempo não a visito. 
Não, na verdade sempre estive lá de serviço, acontecendo 
muitas ir de manhã e regressar á tarde, depois do almoço no 
Tivolí, onde também passava as noites, quando necessário. 
Nos tempos de amor pelas pescas. Que aliás, continua.

Um amigo latino far-nos-ia companhia e uma vez em 
Garuzo, dir-nos-ia do muito seu saber e experiência. Tínha-
mos um sonho que consistia em encontrar um conforto, en-
quanto peregrinos, a partir da terra.

E…quando finalmente consegui falar com o Sidique, 

povoaram a mente os momentos de alegria vividos duran-
te anos. O teu engenho e arte na política, nas campanhas 
eleitorais pelo teu partido. O prestígio que granjeavas nos 
locais porque passavas, a tua contribuição para as vitórias. 
Sim, porque a tua contribuição foi bem maior. E tu fazias 
isso incondicionalmente porque amavas como amavas ao 
Benfica. Por que passaste? Tu sabes e outros teus compa-
nheiros destes tempos.

E já não há Garuzo. Katembe. 
E já não há João do Grão. Tão-pouco jarra de Sangria.
Já não há fumarada de charutos pelas pedonais de Ros-

sio, pelo coração de Lisboa.
O Chiado.
Já não há visitas e compras na Bertrand.
Foram-se aquelas tardes nos jardins do Hotel onde viví. 
Naquelas varandas dando para a baía.
Já não há aquela alegria com que banhavas os ambien-

tes em que participavas.
Já não há tudo isso e muito mais.
Não há mais, não. Nwandjikisa decidiu chamar-te para 

junto dele.
Não. Não podes ter morrido. A tua humanidade era bem 

maior. Nunca poderia permitir isso.
Tu, simplesmente atingiste outra dimensão. Uma di-

mensão maior. A tua ausência, preenche o gurka, o Centro 
Social de Maxaquene, os lugares de Xipamanine, do Alto-
-Maé, de onde há um adepto do Desportivo de Maputo, das
Mesquitas e deste lugar dos teus irmãos, desta sombra de
mangueira de manga-rosa. Das recordações de viveres em
muitos lugares de cá e de acolá e de muitos acolás.

Neto de Nwandjikisa.
Ele, Nwandjikisa, decidiu chamar-te. Chamar-te no mo-

mento em que a gente mais precisava de ti para saborear 
o teu riso, para beber do teu saber, para viver o teu gesto
solidário em todos os momentos que necessário.

Um homem de fé, mas isso é apenas suposição. Que 
isso tem que ver com a tua relação com Allá enquanto entre 
nós.

Mas…Zaid, continuamos a viver, também, por ti. E na-
turalmente que seguiremos o teu exemplo. 

Chuparam enquanto a porca dormia

Neto de Nwandjikisa:

Factura cara após o AGP (1)

Sejamos cuidadosos 
nas palavras que pronunciamos

Acesse https://t.me/Novojornal
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MANUEL ELIJA GUAMBE
(Reformado do Instituto de Algodão)

FALECEU

É com profundo pesar que seus filhos José 
Manuel Guambe e Elisa Manuel Guambe, 
nora, genro, netos e bisnetos comunicam o falecimento 
do seu ente querido MANUEL ELIJA GUAMBE, vítima de 
doença, ocorrido no dia 30/7/2021, na sua residência, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 3/8/2021, no Cemitério de 
Lhanguene, às 9.30 horas, antecedido de velório na capela 
do HCM, às 8.00 horas. Paz à sua alma.

7456

CÂNDIDO ARMINDO 
MUCAVELE

(Morana)

FALECEU

Seus primos Cândido Mucavele, Carolina 
Mucavele, Landocha Mucavele, Florentina 
Mucavele e demais familiares comunicam com profunda 
mágoa e consternação o falecimento do seu primo CÂNDI-
DO ARMINDO MUCAVEL, ocorrido no dia 27/7/2021, vítima 
de doença. À cunhada Carmita, Néctar e Lucílio, muita 
força, Deus no controlo. Até sempre primo. Paz à sua alma.

7480

JOSÉ ORTINHO 
CONCEIÇÃO 

NHACA

FALECEU

As famílias Nhaca, Chongo e Simões comunicam 
com profunda dor e consternação o falecimento 
do seu ente querido JOSÉ ORTINHO CONCEIÇÃO 
NHACA, ocorrido no dia 31/7/2021, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 3/8/2021, pelas 11.00 horas, no 
Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório na 
sua residência, sita na Mozal, pelas 8.30 horas. Paz 
à sua alma.

7522

ELISABETE 
PACO

FALECEU

A Direcção Geral, Comité Sindical e trabalhado-
res em geral da MEX-Moçambique Expresso, S.A. 
comunicam com profundo pesar o falecimento da 
Srª ELISABETE PACO, mãe da sua colaboradora, 
Srª Amina Carimo, ocorrido no dia 31/7/2021, em 
Maputo. À família enlutada apresentam os mais 
sentidos pêsames.

7523

HELENA 
AVIONAL NAENE

FALECEU

A Direcção da Tecap, SA e seus funcionários em 
geral tomaram conhecimento com muita dor e cons-
ternação do desaparecimento físico da Srª HELENA 
AVIONAL NAENE, ocorrido no dia 31/7/2021, cujo fu-
neral se realiza hoje, dia 3/8/2021, às 10.30 horas, no 
Cemitério Eugénio - São Damanso. Neste momento 
de dor solidarizam-se com a família enlutada, à qual 
endereçam os mais sentidos pêsames e incondicio-
nal solidariedade. Que a sua alma descanse em paz.

7519

LUÍS GONZAGA 
WALTERS VELHO

FALECEU

Sua esposa Sara Rachad, filhos, 
irmãos, genros, noras, netos e 
demais familiares comunicam com profunda 
dor e consternação o desaparecimento físico de 
LUÍS GONZAGA WALTERS VELHO, ocorrido no 
dia 1/8/2021, vítima de doença, cujas cerimónias 
fúnebres se realizam hoje, dia 3/8/2021, pelas 
11.00 horas, no Cemitério da Faina, antecedidas 
de velório na capela no HCN, pelas 9.00 horas. 
Paz à sua alma.

8371

HENRIQUE CANDA 
SABÃO MASSUNGA

FALECEU

Sua esposa Virgínia Rafael, filhos 
Paulo, Eugénio, Edvaldo, Fausto, 
Avelina, Arone, Amaral, Cláudio e Jairo (em me-
mória), irmãos, noras, sobrinhos, netos e demais 
familiares comunicam com profunda dor e cons-
ternação o desaparecimento físico do seu ente 
querido HENRIQUE CANDA SABÃO MASSUNGA, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 
3/8/2021, pelas 10 00 horas. Paz à sua alma e que 
Deus lhe conceda eterno descanso.

7516

CAMILO CORREIA 
NHANCALE

FALECEU

Ex-colegas, co-fundadores e amigos 
do Milorho, Lambert, Tinga, Nandinho, 
Telma, Herculano, Noralita, Matias, Lúcio, Natália, Cláu-
dia, Naldo, Ângela, Isabel, Guida, Jamila, Lucas, Noca, 
Amália, Jorge, Odete, Adérito, Ângelo entre outros, soli-
darizam-se com a família pelo falecimento do CACONHA, 
ocorrido no dia  31/7/2021. Neste momento tão difícil, 
faltam-nos palavras que expressem a dor porém, ficará 
a saudade das mão que nutriram a construção, na idade 
escolar, de um grupo de dança tradicional inovador. São 
muito boas lembranças que permanecerão nas nossas 
memórias. Que Deus lhe dê eterno descanso.     8348

ORLANDO AFONSO 
CUAMBA
FALECEU

O Presidente do Conselho de Di-
recção e membros da Federação 
Moçambicana de Empreiteiros 
(FME) tomaram conhecimento com profunda má-
goa e consternação do falecimento de ORLANDO 
AFONSO CUAMBA, Presidente da Mesa da As-
sembleia-Geral da Associação dos Empreiteiros 
da Província de Maputo, ocorrido no dia 31/7/2021, 
vítima de doença, cujo funeral se realizou ontem, 
dia 2/8/2021. À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

7518

MIGUEL ASSIS
FALECEU

Pai… O silêncio era uma das 
tuas virtudes… custa-nos acre-
ditar que também no silêncio te 
foste. Nós, teus filhos Aniceto, 
Isilda, Iolanda, Ercília, Miguel e Edgar, noras 
e netos, inconformados coma tua súbita par-
tida, com muita dor mas conscientes de que 
Deus assim determinou, hoje, dia 3/8/2021, 
nos despidiremos de ti, na certeza de que 
Deus te recebeu no seu Reino, onde terás 
eterno descanso. Descanse em paz!

8347

HENRIQUE CANDA 
SABÃO MASSUNGA

FALECEU
Seus afilhados Victor Farinha 
e Carla Guambe comunicam 
com profunda dor e consterna-
ção o falecimento do seu padrinho HENRIQUE 
CANDA SABÃO MASSUNGA, ocorrido no 
dia 1/8/2021, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 3/8/2021, às 10.00 horas, 
no Cemitério de Lhanguene, antecedido de 
velório na capela do mesmo cemitério, pelas 
9.00 horas. Paz à sua alma.

8358

JOÃO MATOLA
FALECEU

Seus amigos, colegas e mem-
bros da Comunidade Moçambi-
cana ex-residente na República 
Portuguesa comunicam com 
profundo pesar e consternação o falecimento de 
JOÃO MATOLA, ocorrido no dia 29/7/2021, em 
Maputo, vítima de doença. Neste momento de 
dor e luto, endereçam a toda a família enlutada 
os mais sentidos pêsames. Rogamos ao Criador 
do Universo, nosso Deus, para que acolha a sua 
alma no esplendor da luz eterna. Descanse em 
paz companheiro JOÃO MATOLA.

7484

EDGAR FACITELA

FALECEU

Nós, colegas e amigos no 
Standard Bank comunicamos com profunda 
mágoa a perda irreparável do nosso querido 
colega EDGAR FACITELA, ocorrida no dia 
31/7/2021. Os nossos pensamentos e profun-
dos sentimentos estão com toda sua família 
neste momento de muita dor e angústia. Que 
a sua alma descanse em paz.

8370

JOSÉ ORTINHO 
CONCEIÇÃO 

NHACA

FALECEU

Seus filhos Jorge, Edson, Albertina, Samuel, Ana-
bela, Khauany e Khyane Khyara comunicam com 
profunda dor e consternação o falecimento do seu 
pai JOSÉ ORTINHO CONCEIÇÃO NHACA, ocorrido 
no dia 31/7/2021, cujo funeral se realiza hoje, dia 
3/8/2021, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Lhan-
guene, antecedido de velório na sua residência, sita 
na Mozal, pelas 8.30 horas. Paz à sua alma.

7522

Acesse https://t.me/Novojornal
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ANA VIRGÍNIA 
FRANCISCA 
SALVADOR

FALECEU

Seus filhos Rosa, João, Gilberto, Nelson e Xavier, 
irmãos, sobrinhos, netos, bisnetos e demais fami-
liares comunicam com profunda mágoa e cons-
ternação o falecimento da sua querida mãe ANA 
VIRGÍNIA FRANCISCA SALVADOR, ocorrido no dia 
1/8/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 3/8/32021, às 10.00 horas, no Cemitério 
de Lhanguene, antecedido de velório na capela do 
HCM, às 9.00 horas. Paz à sua alma.

8356

JOSEFINA 
MACEDO 

CHISSUMBA

FALECEU

A Direcção Geral, Comité Sindical e trabalhado-
res em geral da MEX-Moçambique Expresso, S.A. 
comunicam com profundo pesar o falecimento da 
Srª JOSEFINA MACEDO CHISSUMBA, mãe do seu 
colaborador, Sr. Alberto Macedo Chissumba, ocor-
rido no dia 30/7/2021, em Maputo. À família enlutada 
apresentam os mais sentidos pêsames.

7523

EDGAR GEORGE 
FERNANDES 

FACITELA

FALECEU

Os amigos do EDGAR GEORGE FERNANDES FACI-
TELA, carinhosamente tratado por Eddie lamentam 
profundamente o desaparecimento físico do seu 
amigo EDDIE, ocorrido no dia 31/7/2021, cujo fune-
ral se realiza amanhã, quarta-feira, dia 4/8/2021, no 
Cemitério de Lhanguene. 
À esposa Elsa e ao filho Nathan, a nossa solidarie-
dade. Paz à sua alma.

8374

BENJAMIM 
FARNELA 
BOUANE
FALECEU

O Secretário do Comité Central, Comité de Círculo 
e trabalhadores da Sede Nacional da Frelimo em 
geral comunicam com profunda dor e consternação 
o falecimento do camarada BENJAMIM FARNELA
BOUANE, trabalhador da Sede Nacional da Freli-
mo, ocorrido no dia 1/8/2021, no Hospital Geral de
Mavalane, vítima de doença, cujo funeral se realiza
hoje, dia 3/8/2021, no Cemitério Eugénio, pelas 13.00
horas. Neste momento de dor, à família enlutada
endereçam as mais sentidas condolências. Paz à
sua alma.

CELESTE SIBUI
(Nwa Marrumbini)

FALECEU

É com dor imensurável que nós 
os netos Elísio, Bruno, Portia, 
Enica, Aubrey, Thandi, Tsidi, Dion, Kenny, Connie, 
Prudence, Erna, Tsephang, Andrew, Donny, Machel, 
Sibongile, Anges, Mónica, Themba, Celeste, Martha, 
Eric, Angélica, Celeste, Domingos, Zauca e bisnetos 
informamos aos familiares e amigos o desapareci-
mento físico da nossa avó e bisavó CELESTE SIBUI 
(nwa Marrumbini), ocorrido na madrugada do dia 
31/7/2021, vítima de doença. Aos seus filhos ende-
reçamos o nosso total apoio e conforto. Que Deus 
te conceda o eterno descanso Nhankwavi.

7483

HAIRIZARDA SUALÉ MAHOMA

FALECEU

A Presidente da Autoridade Tributária, directores, delegados 
e funcionários em geral comunicam com profunda mágoa e 
consternação o falecimento da Srª HAIRIZARDA SUALÉ MAHO-
MA, funcionária aposentada da Autoridade Tributária, ocorrido no dia 25/7/2021, 
vítima de doença. À família enlutada endereçam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

7497

PAULO ALFREDO VILANCULOS

FALECEU

É com imensa tristeza que a Família Economia e Finanças e 
Comité de Zona 16 de Junho comunica o falecimento do seu 
companheiro de jornada e colega PAULO ALFREDO VILANCULOS, ocorrido no 
dia 29/7/2021. Neste momento de dor, pedimos a Deus que ilumine a sua alma e 
dê conforto para toda a sua família.

7495

PAULO ALFREDO VILANCULOS

FALECEU

Foi com profunda mágoa e consternação que Amade Hassa-
ne e família tomaram conhecimento do falecimento do seu 
colega e amigo PAULO ALFREDO VILANCULOS, ocorrido no 
dia 29/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 31/7/2021, no 
Cemitério de Lhanguene. À família enlutada apresentam sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

8376

AUGUSTO MÁRIO DA 
CONCEIÇÃO

FALECEU

A Mitsubishi Corporation comunica com profunda dor e conster-
nação o falecimento do Sr. AUGUSTO MÁRIO DA CONCEIÇÃO, 
pai do seu colaborador Mário Augusto da Conceição, ocorrido no dia 1/8/2021, 
cujo funeral se realizou no mesmo dia. À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

8351

EDGAR JORGE FERNANDES 
FACITELA
FALECEU

A Administração, Comissão Executiva, Conselho de Gestão, Comité 
Sindical e colaboradores do Standard Bank, S.A., comunicam com 
profundo pesar e consternação o desaparecimento físico do seu cola-
borador e colega Sr. EDGAR JORGE FERNANDES FACITELA, ocorrido 
no dia 31/7/2021, cujo funeral se realiza amanhã, quarta-feira, dia 4/8/2021, no Cemitério 
de Lhanguene, pelas 13.00 horas, antecedido de velório na capela do HCM, pelas 11.00 
horas. À Família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

1773

HENRIQUE CANDA SABÃO 
MASSUNGA

FALECEU
O Bastonário, membros da Mesa da Assembleia Geral, Conselho Ju-
risdicional, Conselho Nacional, Conselhos Provinciais e membros das 
diversas Comissões de Trabalho, Advogados, Advogados-estagiários e 
colaboradores em geral da Ordem dos Advogados de Moçambique co-
municam com profundo pesar e consternação o desaparecimento físico do Dr. HENRIQUE 
CANDA SABÃO MASSUNGA, advogado com carteira profissional nº 413, ocorrido no dia 
1/8/2021. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

7479

ALEXANDRE ANTÓNIO JOÃO 
CUNA

(Vovó Cuna)

FALECEU
Seus filhos Milagre, Francisca, Angelina, Manuel, Alexandre, Marliza 
e Cacilda, irmãos, sobrinhos, noras, netos e demais familiares comu-
nicam com profunda dor e consternação o falecimento do seu ente querido  ALEXANDRE 
ANTÓNIO JOÃO CUNA, ocorrido na Manhiça, no dia 31/7/2021, vítima de doença. Infeliz-
mente a nova realidade não nos dá espaço para estarmos com todos que amámos e que 
gostariam de nos acompanhar neste momento difícil. Paz à sua alma.      8383

MAURO DUARTE JOÃO DENGO
FALECEU

O Juiz-Presidente, Magistrados e funcionários do Tribunal 
Fiscal da Província de Maputo comunicam com profunda dor e 
consternação o desaparecimento físico do Sr. MAURO DUARTE 
JOÃO DENGO, esposo da drª Solange Estrela da Glória Pene, 
funcionária deste Tribunal, ocorrido no dia 30/7/2021, no Hospi-
tal Central de Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 1/8/2021, 
no Cemitério de Michafutene. À família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

8396

EDGAR GEORGE FERNANDES 
FACITELA
FALECEU 

A Direcção da Manica Moçambique Terminais, Lda. e trabalha-
dores em geral comunicam com profunda mágoa o falecimento 
do Sr. EDGAR GEORGE FERNANDES FACITELA, marido da sua 
ex-colaboradora Elsa Silindane Facitela, ocorrido em Maputo, no dia 31/7/2021. 
Neste momento de dor e consternação endereçam à família enlutada as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

8365

Ϯ
ARTÉSIA MALEHISSA

FALECEU

A Direcção da Faculdade de Economia, docentes, CTA e discentes comunicam 
com profunda mágoa e consternação o falecimento da Srª ARTÉSIA MALEHISSA, 
mãe do Lic. Francisco Sevene, funcionário e chefe de Secção do Registo Acadé-
mico, ocorrido no dia 29/7/2021, vítima de doença. Paz à sua alma.

7455

HENRIQUE CANDA SABÃO 
MASSUNGA

FALECEU

Armindo Haméne e esposa Beth Coelho e demais familiares 
comunicam com profunda dor e consternação o falecimento 
do seu grande amigo HENRIQUE CANDA SABÃO MASSUNGA, ocorrido no dia 
1/8/2021, em Maputo. Sentidas condolências à Dona Virgínia, filhos e demais 
familiares. Que Deus o conceda eterno descanso. Paz à sua alma.

8387

ALEXANDRE ANTÓNIO JOÃO 
CUNA

(Vovó Cuna)

FALECEU
Tomé Muluana e esposa Flávia Muluana Siquela Sinai Munguam-
be, com mágoa e consternação comunicam o falecimento do 
seu ente querido ALEXANDRE ANTÓNIO JOÃO CUNA, ocorrido no dia 31/7/2021, 
vítima de doença. À família enlutada endereçam pêsames por este momento 
doloroso.

8383

PEDRO WILIAMO MATUSSE
FALECEU

Sua esposa Joana, filhos Denise, Rui, Wina e Wiliamo, irmãos 
Inocêncio, Elina, Alda, Luciano, Luísa, Felismina, Gilberto, 
Cristina, Avelina, Arcília, André, Eduardo e Celeste, tios, sobri-
nhos, primos e demais familiares cumprem o doloroso dever 
de comunicar o falecimento do seu ente querido PEDRO WILIAMO MATUSSE, 
ocorrido no dia 1/8/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou ontem, no 
Cemitério de Michafutene. Paz à sua alma.

8342

RAJABO SUALE 
MOHOMA

FALECEU

Está a ser difícil de acreditar que foi há 
uma semana que recebemos a triste 
notícia do desaparecimento físico do RAJABO SUALE 
MOHOMA, amigo e colega de todos nós (Eunice, César, 
Rita, Alcinda, Lurdes, Neusa, Luís, Chongo, Violeta, Atália, 
Mariamo, Michel, Alexandrina, Cheila, Hélio, Otília, Sílvia, 
Selma, Amândio, Natal, Rabeca, Jilo, Cheinisa, França, 
Arão, Vando, Cambula e Abdul), ex-colegas do ISCAM 
(curso de Contabilidade e Auditoria). Foste aquele homem 
com solução para tudo e para todos que te precisavam e 
com um sorriso, mesmo que fosse um problema e ainda 
dizias isso não é nada.

7447

ROSALINA ISSAIA
FALECEU

A Administração, Comissão Executiva, Conselho de Gestão, Comité Sindical e 
colaboradores do Standard Bank, S.A. comunicam com profundo pesar e conster-
nação o desaparecimento físico da Srª ROSALINA ISSAIA, mãe da colaboradora 
Ana Matenene, ocorrido no dia 31/7/2021, na cidade de Maputo, cujo funeral se 
realizou ontem, dia 2/8/2021, no Cemitério de Michafutene. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

1773
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PALMIRA PEDRO SITOE

FALECEU

Eduardo Chiziane Consultores e Serviços comunica o 
desaparecimento físico da Srª PALMIRA PEDRO SITOE, 
mãe do colaborador Hermenegildo dos Santos Marino, 
ocorrido na sexta-feira, dia 30/7/2021, cujo funeral se 
realizou no domingo, dia 1/8/2021. 

8353

DR. FERNANDO 
MUSSUALE

FALECEU

É com profunda mágoa e tristeza que a turma de 
Mestrado em Direito Tributário da Universidade São 
Tomás de Moçambique - USTM tomou conhecimento 
do desaparecimento físico do seu colega FERNAN-
DO MUSSUALE, ocorrido no dia 31/7/2021, vítima de 
doença, cujo funeral se realizou no dia 1/8/2021. À 
família enlutada, endereçam sentimentos de pesar.

8410

FILIMÃO 
CHIHUMULANE 

MANHIQUE
FALECEU

Sua esposa Celina Obadia Guambe, filhos Bento 
Filimão e Martinho, sobrinhos Jaime, Manhique, 
Bento, José, Maria, Octávio, Alzira, Angélico, Iria, 
Georgina, Teresa, Esperança, Feliz, Moisés, Ana, 
Bernardo, Alexandre e Olívia, netos, bisnetos e 
demais familiares comunicam o falecimento do seu 
ente querido FILIMÃO CHIHUMULANE MANHIQUE, 
ocorrido no dia 1/8/2021, cujo funeral se realiza hoje, 
dia 3/8/2021, às 10.00 horas, no cemitério familiar, 
em Manhique. Paz à sua alma.

8354

ALEXANDRE 
JOÃO CUNA

FALECEU

A Direcção Geral da LAM, Comité Sindical e traba-
lhadores em geral comunicam com mágoa o desa-
parecimento físico do Sr. ALEXANDRE JOÃO CUNA, 
trabalhador reformado, ocorrido no dia 31/7/2021, no 
Hospital da Manhiça, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 3/8/2021, pelas 10.30 horas, no 
cemitério familiar, na Manhiça. À família enlutada 
endereçam sentidas condolências. Paz à sua alma.

8359

FLORENTINA PEDRO 
MUNGUAMBE 

FALECEU 

A MSTAR S.A. – ZAP TV e seus colaboradores em 
geral comunicam com profunda dor e consterna-
ção o falecimento da Sra. FLORENTINA PEDRO 
MUNGUAMBE, esposa do seu colaborador e colega 
Carlos Tsambe, ocorrido no dia 31/7/2021, cujo fu-
neral se realizou ontem, dia 2/8/2021, no Cemitério 
da Texlom – Matola. Neste momento de dor e cons-
ternação, endereçam à família enlutada as mais 
sentidas condolências.

8374

ALEXANDRE ANTÓNIO JOÃO 
CUNA

FALECEU
O Juiz-Presidente, Magistrados e demais funcionários do Tribu-
nal Aduaneiro da Cidade de Maputo comunicam com profunda 
dor e consternação o desaparecimento físico do Sr. ALEXAN-
DRE ANTÓNIO JOÃO CUNA, pai do Dr. Manuel Lemos Alexandre Cuna, Juiz de 
Direito deste Tribunal, ocorrido no dia 31/7/2021, vítima de doença, cujas cerimó-
nias fúnebres serão realizadas na Manhiça, em data a anunciar. Paz à sua alma.

8347

ARMINDA AMINA MATABELE ELIAS 
NHAMBIU

FALECEU

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Secretária Permanente, membros do 
Conselho Consultivo e funcionários em geral comunicam com profundo pesar e conster-
nação o falecimento de ARMINDA AMINA MATABELE ELIAS NHAMBIU, esposa do Prof. 
Doutor Engº Jorge Olívio Penicela Nhambiu, antigo Ministro da Ciência e Tecnologia, 
Ensino Superior e Técnico Profissional, ocorrido no dia 28/7/2021, em Maputo, vítima de 
doença. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências.

7517

MARTA MABALANE 
MASSINGUE

FALECEU
Foi com profunda mágoa e conster-
nação que sua filha Rossana Alberto 
Sive Quissico, netos Zainabo, Godi-
nho, Sheila, Neid, Hermínio, Sílvia e Alberto, bisnetos 
e demais familiares tomaram conhecimento da sua 
prematura e inesperada partida para junto do Senhor, 
no dia 2/8/2021, em Maputo, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 3/8/2021, pelas 13.00 horas, no Cemitério de 
Michafutene (Novo Cemitério). Informa-se ainda que 
pelo tempo em que nos encontramos, serão observa-
dos os protocolos sanitários e a cerimónia será restrita 
a 10 pessoas. Paz à sua alma.

7530

JOÃO MATOLA
FALECEU

A dor da tua partida deixa uma 
marca profunda em todos nós, 
Anabela, Stélia, Nilza, Natércia, 
Salmina, Ciélio, Guimarães, 
Gamito, Valerito, Osvaldo, Miro-
valdo, Luís, Lucas, Jorge, Filimone, colegas da 
Universidade da Beira Interior “Portugal”. Os 
nossos pêsames à família enlutada e que Deus 
providencie força necessária para enfrentar este 
momento trágico. Paz à tua alma, que a tua me-
mória seja recordada com amor e saudade. Até 
sempre amigo João Matola.

7529

HENRIQUE CANDA 
SABÃO MASSUNGA

FALECEU
É com muito pesar que o Conselho de 
Direcção, colaboradores da Associação 
Mulher, Lei e Desenvolvimento (MULEI-
DE) comunicam  o falecimento súbito do Dr. HENRIQUE 
CANDA SABÃO MASSUNGA, seu colaborador, chefe do 
Departamento Júridico e esposo da sua colega Virgínia 
Rafael, ocorrido na manhã do dia 1/8/2021, na sua resi-
dência. Todos que o conheceram sabem de sua dedicação 
e entrega ao trabalho. O velório tem lugar hoje, às 9.00 
horas na capela do Cemitério Lhanguene e às 10.00 horas 
o funeral no mesmo cemitério. À esposa, filhos e toda a
família Massunga endereçam profundos sentimentos de
pesar. Que a sua alma descanse em paz! Aleluia!

7525

HENRIQUE CANDA 
SABÃO MASSUNGA

FALECEU

Virgínia Rafael, filhos, netos e toda 
a família Massunga  comunicam o 
súbito falecimento do seu querido 
esposo, pai, avô e parente HENRIQUE CANDA SABÃO 
MASSUNGA, cujo velório se realiza hoje às 9.00 horas 
na capela  do Cemitério de Lhanguene e cerimónia fú-
nebre às 10.00 horas no mesmo cemitério . A teimosia 
das lágrimas, o aperto no coração, a dor profunda, a 
resistência em acreditar neste desfecho enfim, não 
tivemos oportunidade para escolher. Que a terra lhe 
seja leve e descanse na Paz do Senhor, Amém.

7525

EDGAR FACITELA
FALECEU

Seus amigos Ana Claudia, Hai-
lton Couana, Italo Madeira, Si-
pho Uaeca, Octávio Zandame-
la, Jacinto Mutemba, Carlos 
Cuereneia, Salvador Filipe, Hélder Banze, Er-
nesto Gove Jr. e Luís Nhantumbo Jr. lamentam 
com profunda mágoa, dor e consternação a 
perda do seu amigo EDGAR FACITELA. À sua 
esposa, filho e demais familiares, apresentam 
as mais sentidas condolências. Descanse em 
paz, Eddie.

8375

HENRIQUE CANDA 
SABÃO MASSUNGA

FALECEU
Seus compadres Boaventura 
Mandlate e Helena Matchai, 
nora Ana Paula e netos Edwin e 
Kayron Boaventura comunicam com profunda 
consternação, a morte do seu compadre, sogro 
e avô, HENRIQUE CANDA SABÃO MASSUNGA, 
vítima de doença, este domingo, cujo funeral se 
realiza hoje, pelas 10.00 horas, no Cemitério de 
Lhanguene, antecedido de velório às 9.00 horas, 
na capela do mesmo cemitério. Que Deus lhe dê 
eterno descanso!          7524

AUGUSTO SAMUEL 
DIMANDE

(Dimas)

FALECEU
O Secretariado da Associação 
dos Músicos Moçambicanos - 
AMMO, funcionários e membros cumprem com 
profundo pesar o dever de comunicar o fale-
cimento do Sr. AUGUSTO SAMUEL DIMANDE, 
membro e ex-presidente da Mesa da Assembleia 
Geral, ocorrido no dia 29/7/2021, vítima de doen-
ça, cujo funeral se realizou no dia 31/7/2021, na 
Manhiça. À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

7528

RUA DE SOFALA NO
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N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

VENDE-SE VENDE-SE

FLAT única, num R/C, tipo 3, com ane-
xo, 2wc, com garagem fechada, título 
de propriedade, num prédio pequeno, 
localizada no Bairro da Polana-Cimento, 
próximo da Pastelaria Cristal ou Instituto 
Comercial de Maputo, vende-se por 12 
500 000,00MT, negociáveis. Mais deta-
lhes podem contactar pelos números: 
86/84/82-4189220.

8239

TRIUNFO 30x40, vende-se por 13 
000 000,00MT; 1700m² por 16 000 
000,00MT; 15x30 por 4 000 000,00MT; 
Bairro Costa do Sol 30x50 por 5 500 
000,00MT; 40x40 por 3 000 000,00MT; 
50x50 Costa do Sol, Mapulene por 3 000 
000,00MT; 18x30 em Laulane por 1 600 
000,00MT; 15x30 no Bairro Romão por 
350 000,00MT. Contacto: 82-4005850 
ou 84-4005850.  7718

FLAT tipo 2, na Polana, vende-se por 
7 milhões; flat tipo 3, na Coop por 8 
milhões; flat tipo 2, na Malhangalene 
por 5 milhões; flat tipo 3, na Coop por 
8 milhões; flat tipo 3, no Alto Maé por 5 
milhões; flat tipo 3, no Alto Maé por 4 
milhões, todas negociáveis. Contacto: 
84-4908900 ou 82-3824317.

8389

MORADA nova e moderna, tipo 4, 
num R/C e 1.º andar, todos quartos 
suites, com piscina e jardim, na Costa 
do Sol, vende-se por 25 milhões de 
meticais, negociáveis. Não hesite, ligue 
já. Contacto: 82-6421191, 84-8474370 
ou 87-8474370.

8334

GEMINADA tipo 3, num R/C, com suite, 
cozinha, wc moderna, quintal enorme 
para mais de 10 viaturas e dependên-
cias, na Av. Maguiguana, esquina com 
Av. Albert Luthuli por 15 000 000,00MT; 
geminada tipo 3, num 1.º andar, es-
paçosa, com dependência, garragem 
e quintal, próximo do ISPU por 20 000 
000,00MT. Contacto: 86-6020282, 82-
0020282 ou 84-0140351, Edson Chiote.

8203  

FLAT tipo 3, num 2º andar, climatizada, 
vende-se por 7 500 000,00MT; flat tipo 3, 
num R/C, climatizada, na Polana por 15 
000 000,00MT; flat tipo 2, no Alto Maé, 
num 7º andar por 3 500 000,00MT; flat 
tipo 3, num 2º andar, no Alto Maé por 5 
500 000,00MT; flat tipo 2, num 2º andar, 
na Malhangalene por 4 500 000,00MT. 
Contacto: 84-3795635 ou 82-7356574, 
Dércio.   8393

ARRENDA-SE

PRECISA-SE

LUXUOSA flat tipo 2, espaçosa, vazia, 
num 2º andar, com parqueamento, no 
Alto Maé, arrenda-se por 30 000,00MT; 
luxuosa flat tipo 2, mobilada, num 1º 
andar, no Alto Maé por 35 000,00MT; 
tipo 4, no Alto Maé, 2wc, num 1º andar, 
no Alto Maé por 30 000,00MT; tipo 1, 
num R/C por 25 000,00MT; tipo 1, num 
8º andar por 18 000,00MT. Contacto: 
82-4433330 ou 87-7544333.

8331

MORADIA tipo 4, com 3wc, 3 an-
dares, sita na Rua Macamo, nº 188, 
Ponta Vermelha, Maputo, arrenda-se. 
Negócio com inquilinos, não se aceitam 
intermediários. Contacto: 84-2504920, 
Gervásio.

7515

FLAT tipo 3, no Bairro do Jardim, com 
2wc, pronta a habitar, arrenda-se por 30 
000,00MT; flat tipo 2, no Alto Maé por 25 
000,00MT; flat tipo 3, na Polana, pronta 
a habitar por 40 000,00MT; flat tipo 3, na 
Coop PH, num 9º andar, sem elevador 
por 35 000,00MT. Contacto: 84-4908900 
ou 82-3824317.

8389

DEPENDÊNCIA de espaço único, local-
izada em frente do STAE, arrenda-se. 
Contacto: 87-9388984.

8388

LOJA no Bairro Zimpeto, no Extra 
Missão Roque, antigo Mimos, arren-
da-se por 2050USD; armazém com 
área de 1754m² por 650 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 84-0704084 ou 
82-8407373.

8375

FLATS, todas no B. Polana, tipo 3, com 
2wc, arrenda-se por 40 000,00MT; tipo 2, 
com 1wc por 35 000,00MT; vivenda tipo 
3, com 3wc, na zona do Hotel Cardoso 
por 90 000,00MT; tipo 3 com 3wc, mo-
bilada, edifício novo por 100 000,00MT; 
vivenda tipo 4, com 3wc, na Coop por 
100 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
84-4310449, Carlos.

8346

Vende-se
RUÍNA no antigo Restaurante Topázio, com 
900m², sita na Rua do Bagamaio, n.º 244/6, 
defronte da Escola Nacional de Dança e ao 
lado do Hotel Central-Maputo, vende-se. 

Contacto: 84-7626624 ou 82-3997730.
8341

EMPRESA privada, precisa para vender 
ou arrendar em tempo recorde, aparta-
mento, flats, vivenda, geminada, duplex 
e ruínas, nos seguintes bairros: Polana, 
Coop, Central, Alto Maé, Triunfo, Som-
merschield e Marítimo. Contacto: 84-
3970295 ou 87-3970295, Sérgio Zimba.

8333

8377

MARIA LUÍSA DOMINGAS

FALECEU

É com profunda mágoa que seus netos Mpilo, Wilk, Mpuku, 
Muthandy, Djabulo, Thandysswa, Kwezi e Enzo comunicam o falecimento da 
sua querida avó MARIA LUÍSA DOMINGAS, ocorrido no dia 2/8/2021, vítima de 
doença. Querida avó, descansa em paz.

MARIA NGUELUME 
MESSANHANE

FALECEU
A Direcção da Rede Viária de Moçambique, S A comunica com 
profunda dor e consternação, o desaparecimento físico da Srª 
MARIA NGUELUME MESSANHANE, mãe do Sr. Egídio Daniel, 
colaborador da instituição, ocorrido no dia 1/8/2021, na Cidade Maputo, cujo fu-
neral se realiza hoje, dia 3/8/2021, pelas 10.00 horas, no Cemitério de Marracuene/
Vila. À família enlutada, apresenta as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

7527

YVETTE GERVÁSIO LOPES DE 
ARAÚJO 
FALECEU 

A MSTAR S.A. – ZAP TV e seus colaboradores em geral 
comunicam com profunda dor e consternação o falecimento da 
Sra. YVETTE GERVÁSIO LOPES DE ARAÚJO, irmã do seu cola-
borador e colega André Araújo, ocorrido no dia 30/7/2021, cujo funeral se realizou 
no dia 31/7/2021, no Cemitério de Michafutene – Marracuene. Neste momento de 
dor e consternação endereçam à família enlutada as mais sentidas condolências.

8374

HENRIQUE CANDA SABÃO 
MASSUNGA

FALECEU
A Associação Renascer, OMAC quando, no início da manhã de do-
mingo, dia 1/8/2021, ecoou a notícia de que o Dr. HENRIQUE CANDA 
SABÃO MASSUNGA, padrasto do seu colega e colaborador Duarte 
Paco, tinha partido para outra dimensão da vida, criou-se em nós um 
vazio muito difícil de preencher. Informam que o velório será às 9.00 horas, na capela do   
Cemitério de Lhanguene  e a cerimónia fúnebre às 10.00 horas no mesmo cemitério. Neste 
momento de dor e tristeza endereçam sentidos pesâmes à família enlutada.
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MARIA LUÍSA 
DOMINGAS

FALECEU
Seus filhos Loduvina, Samari-
ta, Victor, Bia, Julinho, Isac e 
Filipe, genros, noras e demais 
familiares comunicam com profunda dor e 
consternação o desaparecimento físico da 
sua querida mãe, MARIA LUÍSA DOMINGAS, 
ocorrido no dia 2/8/2021, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza hoje, terça-feira, dia 
3/8/2021, às 14.00 horas, no Cemitério da Te-
xlom. Paz à sua alma.

Associação Moçambicana de Pediatras (AMOPE)

Edital 2021
Eleições da Associação Moçambicana de Pediatras (AMOPE)

A Associação Moçambicana de Pediatras (AMOPE) comunica a todos os seus membros 

sobre o calendário e processo para a realização das eleições dos Órgãos Sociais agen-

dadas para o dia 10 de Novembro de 2021.

Mais se informa que o período de apresentação de listas de candidatura decorrerá de 1 

de Setembro a 1 de Outubro de 2021. 

Relativamente a capacidade eleitoral, informa-se que apenas podem votar e ser eleitos 

os membros que estejam devidamente inscritos e com as quotas regularizadas até 30 

de Outubro de 2021.

Informações adicionais sobre a inscrição e submissão das listas de candidatura poderão 

ser obtidas junto do secretariado da mesa da Assembleia Geral da AMOPE.

Maputo, 22 de Julho de 2021

A Presidente da AMOPE

___________________________________

Dra.Maria de Fátima Cuembelo

(Médica Pediatra)

Carteira Profissional nr 451
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 PROVINCIA DE TETE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇĀO PROVINCIAL DE GESTĀO E EXECUÇĀO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS (RPGEAC)

Anúncio de Concurso Limitado e Cancelamento
1. A Direcção Provincial de Saúde de Tete, convida as pessoas singulares, micros, pequenas e médias empresas inscritas no cadastro único de empreiteiros de obras públicas, Fornecedores de bens e

prestadores de Serviços ao Estado à apresentarem propostas fechadas para execução de fornecimento de gasóleo.

Concurso
Mod. 

Contratação
Objecto Data abertura

Validade 
Propostas

Provável data 
de anúncio de 

posicionamento

Garantia
Provisória

N°58F001761/
CL/0014/2021

Concurso. 
Limitado

Execução de Fornecimento de 19.096,11 litros de gasóleo.
16/08/2021, 9:15 
horas

90 Dias 18/08/2021, 9:00h N/A

N°58F001761/
CL/0026/2021

Concurso. 
Limitado

Cancelamento do Concurso de Prestação de Serviços de 
Impressão e Divulgação de Normas de MISAU sobre SRH, 
PEP e Contracepção.

N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações examinar os documentos de concursos ou levantá-los no endereço indicado no número 4, deste anúncio pela importância não reembolsável 

de 1.500,00 (Mil e quinhentos meticais) para cada conjunto. O pagamento deverá ser em depósito directo no BIM (na conta nº 486503016- RECEITA DA UGEA).

3. O período de validade das propostas será de 90 (noventa) dias, contados a partir da abertura das mesmas.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e a sessão de abertura será nas horas indicadas no quadro acima, na presença de concorrentes que desejarem comparecer. Endereço: 
Direcção Provincial de Saúde de Tete, RPGEAC, Bairro Josina Machel, Rua Kwame Krumah, Cidade de Tete.

5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de empreitada de obras públicas, fornecimento de bens e Prestação de serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016de 8 de Março. 
Autoridade competente

Ilegível

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIL DA PROVÍNCIA DE 

MAPUTO
Av. Dr. Nkutumula, 1.º andar, Matola

3ª SECÇÃO-CÍVEL

ANÚNCIO

Pela Terceira Secção deste Tribunal da 
Província de Maputo correm éditos de 
20 (vinte) dias, contados da segunda e 
última publicação deste anúncio, citando o 
réu Anselmo Artur Nhabanga, residente 
no Posto Administrativo de Zongoene, 
actualmente em parte incerta, para no 
prazo de 10 (dez) dias, posterior àqueles 
éditos, contestar a acção aqui referenciada, 
a contar da segunda e última publicação do 
anúncio, contestar, querendo, apresentando 
a sua defesa nos Autos de Acção de 
Responsabilidade Civil na Forma de 
Processo Sumário, nº 191/19/V, que 
por esta Secção lhe move o autor Unitrans 
Moçambique Lda., conforme tudo melhor 
consta do duplicado da petição inicial que se 
encontra à sua disposição no Cartório desta 
Secção, podendo ser levantado dentro das 
horas normais de expediente, advertindo-
se-lhe de que a falta de contestação importa 
a condenação no pedido formulado pelo 
autor.

Matola, aos quinze dias do mês de Junho 
do ano dois mil e vinte e um

A Escriturária Judicial
Victória F. Bila

Verifiquei
A Juíza de Direito

Dr.ª Aristídia Virgínia José Muchanga
7462

APARTAMENTO tipo 2, num R/C, 
na Malhangalene, vende-se por 5 
000 000,00MT; padaria nova, com 
equipamentos e fornos, na Matola-700 
por 15 000 000,00MT; propriedade de 
30x30, em Mateque por 350 000,00MT; 
armazém com 800m², na Matola-EN4 
por 15 000 000,00MT; vivenda tipo 5, 
no Triunfo por 30 000 000,00MT; pro-
priedade de 20x25, na Sommerschield 
2. Contacto: 84-6259632, Vilanculos.

8369
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POR ALMIRO SANTOS, 
NOSSO ENVIADO A 

TÓQUIO

A 
DUPLA moçambicana 
de velejadoras Deni-
se Parruque e Maria 
Machava cumpre esta 
madrugada (12 horas 

de Tóquio e 5 em Maputo) a 
última regata nesta sua parti-
cipação nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020, uma prova que 
tinha sido marcada para ontem 
em Enochima, cidade balnear a 
75 quilómetros da capital japo-
nesa, mas que os organizado-
res adiaram devido aos ventos 
pouco favoráveis para a prática 
deste desporto náutico.

As mais jovens velejadoras 
a competir neste torneio olím-
pico de vela aqui em Tóquio 
tinham acumulado até sába-
do pontos que as colocavam 
em penúltimo lugar da corrida 
pontual para embarcações da 
categoria Radial 470, acima da 
dupla chinesa Mengxi Wei, de 
27 anos, e Haiyan Gao, de 30, 
bem mais velhas que as com-
petidoras moçambicanas.

Mas no domingo as chine-
sas arregalaram os seus olhos 
em bico e fizeram valer a sua 
experiência, fugindo do último 
para o décimo primeiro lugar, 
um salto insuficiente, contu-
do, para incomodar a liderança 
das inglesas Hannah Mills e Ei-
lidh McIntyre, de 33 e 27 anos, 
respectivamente, que seguem 
ainda em primeiro no “race 
points”.

O ATLETA italiano Lamont 
Marcell Jacobs é o novo 
campeão olímpico dos 100 
metros, triunfando, domin-
go, na final disputada no 
Estádio Olímpico de Tóquio 
em 9,80 segundos, novo re-
corde europeu.

O campeão de Tó-
quio-2020, nascido há 26 
anos no Texas, de mãe ita-
liana e pai norte-america-
no, sucede assim ao lendá-
rio jamaicano Usain Bolt, o 
campeão das três edições 
anteriores.

A prata ficou para o nor-
te-americano Fred Kerley 

DA próxima vez que 
vencer um combate, 
Aidan Walsh provavel-
mente terá muito cuida-
do quanto à forma como 
o celebra. Pelo menos
se no horizonte estiver
uma conquista maior,
como uma medalha de
ouro ou prata olímpi-
ca. É que na sexta-feira,
após assegurar a passa-
gem para as meias-fi-
nais (ao derrotar Mer-
ven Clair) e ficar mais
perto de conseguir, pelo
menos, a prata nos peso
meio-médio, o pugilista
irlandês excedeu-se nos
festejos, deu um salto
em celebração e ao cair
acabou por torcer o tor-
nozelo.

Na altura, com dois 
dias de recuperação pela 
frente, e apesar de ter 

É SEGURAMENTE um dos momentos altos do dia nos 
Jogos Olímpicos. O italiano Gianmarco Tamberi e o ca-
tari Mutaz Essa Barshim fizeram a festa no lugar mais 
alto do pódio no salto em altura.

Depois de saltarem até 2,37 metros sem erros, 
ambos tentaram alcançar uma marca mais alta (2,39 
metros), mas tanto Gianmarco Tamberi e Mutaz Essa 
Barshim falharam.

A solução regulamentar era fazer o chamado 
“jump-off”, ou seja, prosseguir com altura mais baixa 
até alguém falhar. Ou então prescindir disso, repartin-
do o triunfo.

“Podemos ter os dois a medalha de ouro?”, per-
guntou Barshim. Perante a resposta afirmativa do ofi-
cial de prova e de Gianmarco concordar, os dois atletas 
acabaram mesmo por dividir o ouro e fazer a festa no 
pódio.

Ficaram ambos com 2,37, tal como o bielorusso 
Maksim Nedesekau, este com um percurso com der-
rube.

A PORTO-RIQUENHA Jasmi-
ne Camacho-Quinn conquis-
tou o ouro olímpico na prova 
dos 100 metros barreiras, re-
legando para a prata a norte-
-americana Kendra Harrison,
recordista do mundo, e para
o bronze a jamaicana Megan
Tapper.

Jasmine Camacho-Quinn, 
de 24 anos, correu a final em 
12,36 segundos, enquanto 
Harrison, que em 2016 fixou 
o recorde mundial em 12,20,
marcou 12,52, e Megan Tapper
cronometrou 12,55.

No domingo, Jasmine Ca-
macho-Quinn, que esta tem-
porada venceu 16 das 17 pro-
vas que disputou, tinha fixado 

JOGOS OLÍMPICOS DE TÓQUIO-2020

Remarcada para 
hoje última regata 
de Denise e Maria

Apesar de tudo, as vele-
jadoras moçambicanas estão 
animadas para a regata de hoje, 
sobretudo depois da “expe-
riência inesquecível da quinta-
-feira”, que serviu principal-
mente para afastar a timidez e o 
acanhamento próprios de uma
estreia numa competição da
envergadura dos Jogos Olím-
picos.

Mais descontraídas, Denise 
e Maria estão agora mais preo-
cupadas em recolher a expe-
riência de outras competidoras 
e “aproveitar ao máximo este 

momento único que estamos a 
viver aqui no Japão”.

A prova de hoje foi remar-
cada para Zuchi, localidade 
próxima de Enochima onde 
os organizadores pensam que 
hoje haverá ventos favoráveis 
que permitam que as pequenas 
embarcações a vela se façam ao 
mar. Zuchi está situada ao largo 
da Baía de Sagami e a sua praia 
tem fama de ser a mais conser-
vadora do Japão, pois que não é 
permitida a exposição de partes 
do corpo com tatuagens, ouvir 
música alta e outras restrições 

que hoje deverão ser relevadas 
pelos seus habitantes, face ao 
previsível fluxo de velejadores 
representando as mais diversas 
culturas e civilizações.

Denise e Maria estiveram 
ontem em Enochima, onde 
foram vistas pela médica da 
comitiva moçambicana, Ca-
rolina Araújo, e encorajadas 
pelo chefe da Missão, Francisco 
Mabjaia, pelo secretário-geral e 
coordenador técnico do Comi-
té Olímpico de Moçambique, 
respectivamente Penalva César 
e Bendito Jonas.

Italiano é o sucessor de Bolt
(9,84) e o bronze sorriu ao 
canadiano Andre de Grasse 
(9,89).

Jacobs, que não era 
apontado como favorito, é o 
primeiro europeu campeão 
no hectómetro olímpico 
desde 1992, ano do sucesso 
do britânico Linford Chris-
tie.

Os Estados Unidos, que 
já estavam privados do cam-
peão do mundo, Christian 
Coleman, por três ausências 
ao controlo antidoping, fi-
caram nas semifinais sem o 
principal favorito e líder da 
época, Trayvon Bromell.Jacobs bateu a forte concorrência americana e jamaicana nos 100 metros

Festejou, lesionou-se 
e falhou luta pela final

saído do ringue de ca-
deira de rodas, Walsh 
ainda pensou que se-
ria capaz de recuperar 
a tempo da meia-final 
contra o britânico Pat 
McCormack, mas a si-
tuação não melhorou e 
a decisão de abdicar do 
combate surgiu na ma-
nhã de domingo, horas 
antes do início agenda-
do para o combate das 
meias-finais. E assim 
se perde uma chance 
de uma vida de discu-
tir um ouro olímpico... 
Como consolação para 
Aidan Walsh, fica mes-
mo o facto de no boxe 
olímpico a presença nas 
meias-finais dar auto-
maticamente uma me-
dalha de bronze, mas na 
sua cabeça estará sem-
pre aquela questão do “e 

Aidan Walsh, pugilista irlandês, excedeu-se nos festejos e torceu o tornozelo

se…” por conta da forma 
como perdeu a chance 

de lutar pelo título. - 
(Record) 

Divisão de ouro 
no salto em altura

Barshim, do Qatar, e o italiano Gianmarco venceram ouro no salto em altura

Porto-riquenha supera
recordista mundial

em 12,26 o recorde olímpico 
da distância, tornando-se a 
sexta atleta mais rápida da 
história.

Depois de, aos 19 nos, ter 
sido desqualificada nas meias-
-finais dos Jogos Rio-2016,
Jasmine Camacho Quinn con-
seguiu em Tóquio uma meda-
lha que a coloca na história do
desporto de Porto Rico como
a segunda atleta a conseguir o
ouro olímpico, depois da te-
nista Mónica Puig, em 2016.

Kendra Harrison, vice-
-campeã mundial, sai de Tó-
quio com a sua primeira me-
dalha olímpica, depois de ter 
falhado a qualificação para os 
Jogos Rio-2016.Jasmine surpreendeu as favoritas nos 100 metros barreiras

Acesse https://t.me/Novojornal
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a Selecção Nacional perdeu 
diante da sua congénere de 
Portugal, por 8-3, no primeiro 
teste realizado na Figueira da 

Foz. 
A estreia de Moçambique 

no “Mundial”, que participa 
pela primeira vez, na condição 

de vice-campeão africano, está 
marcada para o dia 19 de Agos-
to frente à Espanha. Seguem-
-se desafios com os Emirados

Arábes Unidos e Tahiti, nos dias 
21 e 23 do mesmo mês a contar 
para a segunda e terceira jorna-
das do Grupo “B”.

A 
SELECÇÃO Nacional de 
futebol de praia realiza 
hoje, diante do Naza-
renos, o segundo jogo 
de controlo em terras 

portuguesas, onde cumpre um 
estágio há uma semana, tendo 
em vista a sua preparação para 
o “Mundial”, que decorrerá de
19 a 29 deste mês em Moscovo,
Rússia.

O jogo terá como palco a 
praia de Nazaré, o mesmo que 
acolheu em Maio último um 
embate entre as duas colecti-
vidades aquando da prepara-
ção da equipa nacional para o 
CAN. Nesse despique, a vitória 
sorriu a Moçambique e por nú-
meros expressivos, 6-3. Volvi-
dos sensivelmente dois meses 
e meio reencontram-se, numa 
partida em que Abineiro Ussa-
ca terá mais uma oportunidade 
de avaliar os índices físicos e 
técnicos dos seus pupilos, bem 
como ensaiar a estratégia para o 
“Mundial”. 

Em Nazaré, a equipa técni-
ca trabalha com um grupo de 
18 atletas, mas no dia 9 , data do 
anúncio da convocatória final, 
o grupo ficará reduzido a 14,
pelo que por estas alturas a luta 
por um lugar no voo que levará 
a equipa à Moscovo em grande.

Refira-se que na semana 
passada, última quarta-feira, 

PREPARAÇÃO PARA O MUNDIAL DE FUTEBOL DE PRAIA-RÚSSIA 2021

Moçambique testa-se 
diante do Nazarenos

A Selecção Nacional tem pela frente um novo teste.

Emoções do Moçambola de volta a Nacala
ABIBO SELEMANE

AMANTES de futebol e simpa-
tizantes do Ferroviário de Na-
cala testemunharam domingo 
o regresso dos jogos do Mo-
çambola àquele ponto da pro-
víncia de Nampula, mais con-
certadamente ao campo dos
“locomotivas” locais. 

Por coincidência, o primei-
ro jogo dos “locomotivas” de 
Nacala, em casa, foi diante do 
seu homónimo de Nampula, 
que terminou empatado a uma 

testemunhar o início da realiza-
ção de jogos da prova máxima 
do futebol nacional no campo 
do Ferroviário de Nacala.

Portugal considera que a 
abertura daquele recinto des-
portivo é o fim da dependência 
de outrem que eram sujeitos 
nos últimos tempos. Mostra-

-se confiante de que melhores
resultados virão ao longo da
segunda volta do campeonato.

“O povo de Nacala está fe-
liz. É a concretização de um 
sonho. Ficámos muitos anos a 
lutar para termos um campo 
próprio, foi difícil, mas con-
seguimos. Hoje ganhámos um 

ponto, na segunda volta a jogar 
em casa vamos procurar me-
lhorar a actual classificação. 
Para tal, mesmo sem público 
estaremos aqui a torcer a partir 
de fora”.

O governador da provín-
cia de Nampula, Manuel Ro-
drigues, lembrou que o ar-

relvamento daquele recinto 
desportivo foi uma das pro-
messas feitas pelo Presidente 
da República, Filipe Nyusi.

“Promessa feita, promessa 
cumprida. Houve uma pro-
messa durante a campanha que 
o Ferroviário de Nacala teria
um campo com relva sintética.

Hoje testemunhamos a con-
cretização da promessa. Esta-
mos satisfeitos porque Nam-
pula conta, a partir de hoje, 
com um campo moderno”, 
destacou, tendo ajuntado que o 
Governo vai continuar a apoiar 
os representantes da província 
na prova máxima. 

desportivo. Acreditavam que 
sendo o primeiro jogo seriam 
permitidos acompanhar “in 
loco” a partida.

Mesmo assim, nenhum 
destes experimentou abando-
nar o campo. Alguns ficaram 
pendurados por cima das casas, 
erguidas em volta do campo, 
outros ficaram nos ramos de 
árvores, outros ainda subiram 
às cabinas de alguns autocar-
ros que se encontravam esta-
cionados perto do campo, ao 
longo da estrada que dá acesso 

a entrada em funcionamento 
do seu campo de futebol. Con-
tam que é o fim do sofrimento 
que eram sujeitos nos últimos 
tempos por causa da falta desta 
infra-estrutura.

Fernanda Abdala “rainha” 
dos “locomotivas” de Naca-
la”, disse que o jogo realizado 
domingo, em Nacala, foi o pri-
meiro do Moçambola que assis-
tiu naquele ponto do país desde 
que a sua equipa ascendeu ao 
Campeonato Nacional de Fute-
bol, e disputou os seus jogos no 

bola. 
A partida foi testemunhada 

pelo governador da província 
de Nampula, Manuel Rodri-
gues, administradora do dis-
trito de Nacala e membros de 
direcção máxima da Empresa 
Portos e Caminhos de Ferro de 
Moçambique, entre várias in-
dividualidades desportivas da 
província.

Muitos amantes que se 
deslocaram ao campo ficaram 
frustrados, porque, devido ao 
cumprimento do decreto pre-
sidencial de estado de cala-
midade pública, não  foi-lhes 
permitida a entrada ao recinto 

à praia Fernão Veloso. Outros 
adeptos estavam concentrados 
em grupos em alguns pontos do 
campo, apreensivos escutavam 
o relato dos diferentes jogos do
Moçambola que decorriam em
vários pontos do país.

De referir que com a en-
trada em funcionamento deste 
campo, a cidade de Nacala pas-
sa a contar com dois recintos 
desportivos com relva sintética. 
O primeiro é o do Desportivo de 
Nacala.

Os adeptos e simpatizantes 
do Ferroviário de Nacala reve-
laram à nossa equipa de Repor-
tagem que estão satisfeitos com 

campo da Bela Vista.
“Tinha feito promessa para 

mim mesma, e para o público 
amante de futebol de Nacala 
que não iria entrar no campo da 
Bela Vista para assistir jogos de 
futebol. Não queria ser humi-
lhada pelo nosso rival por cau-
sa do campo. Preferia seguir a 
equipa para ir assistir aos jogos 
que disputava em Nampula ou 
Maputo. Graças a Deus, cumpri 
com a minha promessa. Sin-
to-me feliz, porque já temos o 
nosso campo, onde acredita-
mos que vamos ter sucessos”.

Alvaranga Portugal é outro 
sócio que marcou presença para 

los) e que tinha ganho a prova 
consecutivamente por oito ve-
zes, desde 2013.

O Lille junta-se assim ao 
lote que agora é de 14 clubes 
que já venceram a Supertaça 
gaulesa.

Os “Les Dogues” ganham, 
com esta conquista, motivação 
para iniciar a defesa do título de 
campeão francês já no próximo 
domingo, tendo pela frente o 
Metz na primeira jornada da 
Ligue 1.

Reinildo (esquerda) festeja o golo com Xeka (centro)

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Lille de Reinildo abre
nova época em festa
O LILLE de Reinildo começou a 
época em festa, tal como tinha 
acontecido no fecho da tempo-
rada passada. 

Na decisão, domingo, pelo 
primeiro troféu de 2021-2022, 
o Lille bateu o PSG, por 1-0,
conquistado pela primeira vez
na sua história, a Supertaça de
França, disputada em Telavive,
Israel.

O jogo ficou decidido com 
um golaço do médio português 
Xeka, aos 43 minutos, a passe 
do avançado turco Burak Yil-
maz. O guarda-redes Keylor 
Navas não conseguiu travar o 
forte remate à entrada da área. 

Na segunda parte, nada se 
alterou no marcador, num jogo 
em que Reinildo jogou os 90 
minutos, tendo merecido nota 
positiva.

O actual campeão francês 
sucede ao PSG, que é o máximo 
titulado na Supertaça (dez títu-

O AVANÇADO moçambicano Reginaldo vai jogar esta épo-
ca pelo FC Akzhayik da I Liga do Cazaquistão, um país onde 
já tinha jogado pelo Shakhter Karagandy e Kaisar FC nas 
épocas 2019 e 2020. 

Reginaldo, internacional pela Selecção Nacional, ter-
mina assim a ligação com o Skhupi da Macedónia, onde 
jogou na temporada passada e vai agora procurar se afirmar 
no FC Akzhayik, após uma passagem apagada pelo futebol 
macedónio.

Com a Liga do Cazaquistão a decorrer, Reginaldo chega 
com o propósito de ajudar a sua equipa a atacar os lugares 
europeus. Neste momento, o FC Akzhayik ocupa o quarto 
lugar com 28 pontos, estando a 14 do líder Tobol. Na pró-
xima jornada, a 20ª, o Akzhayik bate-se com o FC Astana.

Reginaldo regressa a Cazaquistão

Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as 
mãos com água e sabão com frequência ou use um desin-
fectante a base de álcool a 70% e mantenha uma distância 

de pelo menos 2 metros das outras pessoas

CERCA de duas dezenas de só-
cios e simpatizantes do Costa 
do Sol invadiu as instalações 
do clube para exigir a demis-
são de Jeremias da Costa e 
Artur Faria, respectivamen-
te vice-presidente e direc-
tor desportivo por, segundo 
disseram, serem os autores 
morais da onda de resultados 
negativos que estão a acom-
panhar a equipa principal de 
futebol no Moçambola.

Segundo deu a conhecer 
António Paiva, porta-voz dos 
sócios, Jeremias da Costa e Ar-
tur Faria são os principais res-
ponsáveis pela crise de resul-
tados que a equipa de futebol 
está a atravessar no Moçambo-
la, por serem eles que indicam 
os jogadores a ingressar na 
colectividade e não o departa-
mento técnico. No rol das acu-
sações aos dois dirigentes está, 
igualmente, o uso indevido do 
valor de três milhões de me-

ticais mensais que o clube re-
cebe da empresa Electricidade 
de Moçambique (EDM).

Segundo soubemos, um 
pedido de realização de as-
sembleia-geral extraordinária 
para esclarecer a crise foi dei-
xada na secretaria do clube, ao 
mesmo tempo em que Artur 
Faria, que à altura dos acon-
tecimentos se encontrava no 
seu gabinete de trabalho, foi 
molestado e obrigado abando-
nar as instalações do emblema 
“canarinho”, não se sabendo 
se hoje voltará ou a não para 
desempenhar as suas funções.

O descontentamento dos 
adeptos começou na passada 
sexta-feira quando, minutos 
depois do empate diante do 
Ferroviário de Lichinga (1-1), 
a direcção do clube optou por 
demitir o técnico Artur Com-
boio. Sob comando técnico do 
antigo médio, em nove jogos, 
o Costa do Sol ganhou apenas

CRISE NO COSTA DO SOL

Adeptos exigem demissão
de Jeremias da Costa e Artur Faria

Sócios exigem saída de Faria do clube

dois jogos, empatou cinco e 
perdeu os restantes dois, se-
guindo em oitavo lugar com 
17 pontos, a longos 14 do líder 
ABB, que soma 33 pontos.

Acesse https://t.me/Novojornal
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A EMME recomenda:  Não deixe o seu 
filho ficar de pé entre os dois bancos de 

frente .... Em caso de acidente poderá ser 
muito grave ou mesmo fatal

O 
DIRECTOR-GERAL da 
Organização Mundial 
da Saúde (OMS), Te-
dros Adhanom Ghe-
breyesus, lamentou 

semana finda, em Genebra, a 
desigualdade na vacinação con-
tra a Covid-19 pelo mundo fora, 
quando falava sobre o surto ago-
ra causado pela variante Delta 
do novo coronavírus.

“A pandemia terminará 
quando o mundo decidir acabar 
com ela”, disse o director-ge-
ral da OMS que afirmou que a 
meta da organização continua 
a ser apoiar todos os países a 
vacinarem pelo menos 10% da 
sua população até ao final de 
Setembro, pelo menos 40% 
até ao final deste ano e 70% até 
meados do próximo ano, mas 

acrescentou que a realização dos 
objectivos está “muito longe”.

“Até agora, pouco mais da 
metade dos países vacinaram 
totalmente 10 por cento da sua 
população, menos de um quar-
to dos países vacinaram 40 por 
cento e apenas três países va-
cinaram 70 por cento”, disse 
Ghebreyesus.

Ele lembrou que a OMS ha-

via anteriormente alertado para 
o risco de que os (países) pobres
do mundo fossem “pisoteados”
na corrida pelas vacinas e que
o mundo estava à beira de um
fracasso moral catastrófico por
causa da iniquidade das vacinas.

“E ainda assim a distribui-
ção global de vacinas continua 
injusta”, disse o director-geral. 
“Todas as regiões estão em ris-

co, mas nenhuma mais do que 
África”, realçou.

O chefe da OMS disse que a 
sua organização estava a fazer 
um apelo urgente por 7,7 mil 
milhões de dólares (cerca de 
490 mil milhões de meticais) 
para o lançamento do Rapid 
ACT-Accelerator Delta Respon-
se, ou RADAR, uma resposta ao 
aumento da variante delta que 

forneceria testes, tratamentos e 
vacinas.

Disse por outro lado que a 
Covax, que fornece vacinas para 
países de baixa renda, precisa de 
financiamento adicional.

“A questão não é se o mun-
do pode se dar ao luxo de fazer 
esses investimentos”, disse Te-
dros, “é se não pode”, acres-
centou. - (VOA)

UM grupo de cidadãos e membros da sociedade 
civil angolana defende a inclusão da cidadania 
nos órgãos eleitorais, visando reduzir a excessi-
va pressão partidocrática do Estado angolano, e 
o ajustamento das leis angolanas aos princípios
da SADC. 

A pretensão vem descrita numa petição pú-
blica apresentada ontem à imprensa e já remeti-
da à Assembleia Nacional (Parlamento angolano) 
com o conhecimento do Presidente da Repúbli-
ca, Conselho Superior da Magistratura Judicial 
(CSMJ) e da Provedoria de Justiça. 

Segundo Olívio Quilumbo, um dos mais de 
1.735 subscritores do documento, a petição con-
tém propostas relativas à alteração e melhoria da 
lei eleitoral em discussão pelas comissões de es-
pecialidade da Assembleia Nacional. 

À luz dos princípios e directrizes da Comu-
nidade de Desenvolvimento da África Austral 
(SADC), que regem as eleições democráticas, 
observam os subscritores, os processos eleitorais 
são conduzidos em conformidade com as regras e 
normas estabelecidas por um órgão de adminis-
tração eleitoral imparcial, apartidário, profissio-
nal e competente. 

Para se criar e fortalecer os órgãos eleitorais 
nacionais independentes e imparciais responsá-
veis, os signatários da petição pública recomen-
dam que a composição do órgão de gestão elei-
toral deve ser representativa da sociedade e deve 
incluir, no mínimo, 30 % de mulheres como os 
ditames da SADC. 

A necessidade de, pelo menos, um dos mem-
bros da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) ser um 
magistrado judicial e uma parte dos membros 
daquele órgão funcionar a tempo integral, para 

assegurar a continuidade organizacional, são 
também recomendações da sociedade civil. 

No entender da sociedade civil angolana, o 
órgão de gestão eleitoral, ao invés de se subor-
dinar a um ministério, deve responder à Assem-
bleia Nacional através de uma das suas comis-
sões, devendo apresentar anualmente o relatório 
de actividades a este órgão.

ESCRUTÍNIOS À LUZ DO DIA 
Por via desta petição, os signatários tencio-

nam também ao ajustamento da lei angolana aos 
documentos reitores da SADC e a praticidade 
pelo cumprimento dos seus ditames, ou seja, o 
cumprimento escrupuloso lá onde só disso pre-
cisar.

Um presidente da CNE, neutro e não neces-
sariamente um magistrado, que 50% dos mem-
bros deste órgão sejam indicados pela sociedade 
civil, por meio de um concurso orientado por 
uma instituição idónea, são outras recomenda-
ções plasmadas na petição. 

Defendem também, sobre os escrutínios das 
mesas à luz do dia, que o apuramento dos re-
sultados seja hierarquizado, devendo começar 
gradualmente na zona municipal, provincial e 
finalmente na nacional e o direito à informação 
em tempo real, bem como a presença da comu-
nicação social. 

O Parlamento angolano aprovou na semana 
passada, por unanimidade e na generalidade, 
dois projectos de lei de alteração à Lei Orgânica 
das Eleições Gerais, iniciativas legislativas dos 
partidos MPLA (Movimento Popular de Liberta-
ção de Angola, no poder) e UNITA (União Nacio-
nal para a Independência Total de Angola, maior 
na oposição). -(LUSA) 

Acidente de trânsito 
faz 33 mortos
PELO menos 33 pessoas morreram queimadas quando um ca-
mião que transportava combustível colidiu com um autocarro 
numa das principais estradas de abastecimento em Kinshasa, 
na parte ocidental da República Democrática do Congo (RD-
Congo), informou ontem a polícia. “O incêndio foi causado 
por uma colisão entre um grande veículo que transportava 
combustível e um autocarro apinhado, na noite de sábado”, 
disse o capitão Antoine Pululu, chefe da polícia rodoviária da 
província do Kwango. “Só pudemos recuperar os crânios, por-
que era impossível encontrar as outras partes do corpo. En-
terrámo-los com dignidade esta manhã [ontem] em Kibuba”, 
disse outra fonte policial, que participou no enterro das víti-
mas, citada pela Agência France-Presse. O acidente teve lugar 
perto da aldeia de Kibuba, no eixo Kinshasa-Kikwit da Estrada 
Nacional n.º 1, a cerca de 180 quilómetros da capital congolesa.

Mais detidos 
por conspiração 
em Madagáscar
MAIS 21 pessoas foram presas por alegadamente estarem en-
volvidas numa conspiração para assassinar o Presidente de 
Madagáscar, Andry Rajoelina, e outras figuras proeminen-
tes, anunciou o procurador-geral do Tribunal de Recurso na 
capital, Antanananarivo . “As provas materiais nas mãos dos 
investigadores são tangíveis e tornaram possível identificar os 
principais instigadores da operação”, disse Berthine Razafia-
rivony, durante uma conferência de imprensa no domingo à 
tarde. Entre as 21 pessoas detidas, 12 são das Forças Armadas, 
incluindo cinco generais, dois capitães e quatro oficiais su-
balternos, bem como quatro policias e militares reformados, 
tanto malgaxes como franceses, e cinco civis. Os 21 detidos, 
14 dos quais continuam sob custódia policial, somam-se às 
seis pessoas detidas em 20 de Julho, incluindo um francês e 
um franco-malgaxe, antigos membros do Exército e da Policia 
National. 

Médicos nigerianos 
em greve 
OS médicos dos hospitais públicos da Nigéria entraram ontem 
em greve, em protesto contra o não pagamento de salários em 
atraso e falta de recursos nos hospitais do país, que temem uma 
terceira vaga de coronavírus. A greve, a última de uma série 
liderada pela Associação Nacional de Estagiários (NARD), que 
representa 40% dos médicos na Nigéria, “começou às 08:00 
desta manhã (ontem)”, segundo o presidente da organização 
sindical, Uyilawa Okhuaihesuyi, em declarações à Agência 
France Presse. O sindicato apela ainda ao governo nigeriano 
para honrar a promessa de pagar uma indemnização às famílias 
dos médicos que morreram enquanto lutavam contra o novo 
coronavírus.

Óbitos em cheias atinge 
300 na China
O NÚMERO de mortos nas enchentes de 20 de Julho, no centro 
da China, foi ontem revisto para o triplo do balanço feito ante-
riormente, com as autoridades locais a relatar agora 302 mor-
tos e 50 desaparecidos. As chuvas torrenciais que atingiram a 
cidade de Zhengzhou, capital da província de Henan, deixaram 
submerso partes do sistema de metro e um túnel rodoviário. As 
ruas transformaram-se em canais, com o rápido fluxo de água 
a arrastar carros e pessoas. A grande maioria das vítimas foi re-
gistada em Zhengzhou, onde 292 pessoas morreram e 47 estão 
desaparecidas. Outras dez pessoas morreram em três cidades da 
província.

Naufrágio fatal na RDCongo
PELO menos 11 pessoas morreram e 76 foram resgatadas após 
o naufrágio de um barco, no domingo à noite, no lago Tanga-
nica, no leste da República Democrática do Congo (RDCon-
go), revelaram ontem activistas da sociedade civil. O incidente
ocorreu na cidade de Mboko, localizada na província congo-
lesa oriental de Kivu Sul. Segundo o presidente da sociedade
civil de Mboko, Pascal Mwinyi, o barco transportava 87 passa-
geiros, 76 dos quais foram resgatados com vida e 11 (sete crian-
ças e quatro mulheres) morreram no acidente.

PR tunisino promete 
retorno à democracia
O PRESIDENTE tunisino, Kais Saeid, assegurou ao seu homó-
logo argelino, Abdelmadjid Tebboune, que o seu país está “na 
boa direcção” para o regresso da democracia e do multipar-
tidarismo. Segundo um comunicado da Presidência tunisina, 
o Presidente Saeid falou com o seu homólogo argelino numa
conversa telefónica. Ele informou igualmente o seu interlocu-
tor das importantes decisões a serem anunciadas brevemente, 
indicou a mesma fonte sem precisar a natureza das medidas
esperadas. Por outro lado, o ministro argelino das Relações
Exteriores, Ramtane Lamamra, afirmou que o que se passa na
Tunísia é um assunto interno e que o seu país respeita a sobe-
rania tunisina.

O EX-PRESIDENTE da Costa do 
Marfim Laurent Gbagbo, que na 
semana passada enviou ao Chefe 
de Estado uma lista de 110 deti-
dos, alguns presos desde a crise 
de 2010-2011, insistiu ontem na 
libertação destes prisioneiros, 
que classifica de “políticos”.

“A nossa luta é para os tirar 
de lá. O objectivo actual do meu 
programa é lutar pela liberta-
ção de todos os prisioneiros de 
consciência”, afirmou Gbagbo, 
perante uma centena de mu-
lheres dos detidos, que recebeu 
em Abidjan.

A questão tinha sido abor-
dada por Laurent Gbagbo du-
rante a sua reunião de 27 de 
Julho com o Chefe de Estado, 
Alasanne Ouattara, a primeira 
desde a crise pós-eleitoral de 

2010-2011, que causou 3 mil 
mortos.

“Ele fará todos os esforços 
para os libertar o mais rapida-
mente possível”, disse Gbagbo.

A lista de 110 detidos inclui 
pessoas presas após a crise de 
2010-2011, mas também pes-
soas detidas em 2020, durante a 
última campanha presidencial, 
e em Junho passado, à margem 
do regresso de Gbagbo à Costa 
do Marfim.

Se o ex-Presidente da Cos-
ta do Marfim considera que são 
“prisioneiros de consciência”, 
alguns prisioneiros foram con-
denados por crimes de sangue.

O general Brunot Dogbot 
Blé, antigo chefe da Guarda Re-
publicana, cumpre uma pena de 
prisão de 18 anos pelo assassina-

to de quatro pessoas, incluindo 
dois franceses, no início de Abril 
de 2011, no auge da crise pós-
-eleitoral, no caso do “Novotel
desaparecido”. 

“A verdadeira reconciliação 
exige a libertação dos prisionei-
ros”, disse Simone Datté, presi-
dente do colectivo de mulheres 
e pais de prisioneiros em crise.  
A crise 2010-2011 surgiu da re-
cusa de Gbagbo em reconhecer 
a sua derrota nas eleições presi-
denciais contra Ouattara. Lau-
rent Gbagbo foi detido e proces-
sado perante o Tribunal Penal 
Internacional (TPI) por crimes 
contra a Humanidade, antes de 
ser finalmente absolvido, em 
Março, e ter regressado à Costa 
do Marfim em 17 de Junho deste 
ano. - (LUSA)

O PRIMEIRO-MINISTRO são-tomense avisou 
ontem que o seu Governo não vai tolerar ne-
nhum acto de subversão da ordem pública e 
prometeu responsabilizar dirigentes políticos 
e as forças partidárias que considera estarem a 
instrumentalizar a população.

Durante o fim-de-semana, um grupo de 
cidadãos promoveu uma manifestação, na Trin-
dade, distrito de Mé-zóchi, defronte da residên-
cia oficial do Presidente da República são-to-
mense, Evaristo Carvalho, na tentativa de serem 
recebidos pelo chefe de Estado à quem pedem 
uma posição para resolver o impasse eleitoral no 
país e permitir a realização da segunda volta das 
eleições no próximo dia 08, como estava previs-
to pela Comissão Eleitoral Nacional (CEN). Se-
gundo o chefe do Governo são-tomense, o mes-
mo grupo também se deslocou, sem autorização 
prévia, à residência do Presidente do Tribunal 
Constitucional com o propósito de invasão a pri-
vacidade e coação e realizou, no domingo, uma 
vigília diante do Palácio do Povo e na praça da 
Independência, numa clara tentativa de pro-
mover e testar a reacção das Forças de Defesa e 
Segurança que se mantiveram prontas, serenas 
e vigilantes, na manutenção da ordem pública.

“Os dirigentes políticos e as forças partidá-
rias que de forma acintosa, pública e compro-
vadamente instrumentalizarem a população, ou 
seja proferindo discursos inflamatórios, organi-
zando e financiando actos ilícitos puníveis por 
lei, que incitem a violência, ao ódio, a insurrei-
ção e a desordem pública, serão responsabiliza-
dos política e criminalmente”, alertou o primei-
ro-ministro.

Jorge Bom Jesus considerou que o contexto 
pós-eleitoral é deveras preocupante e precário, 
e exige de todos os actores políticos, sociais e a 
sociedade civil organizada muita contenção para 
evitar derivas, aproveitamentos e até caos social. 
São Tomé e Príncipe está perante uma crise po-
lítica e institucional porque a justiça não divul-
gou, até ao momento, os resultados oficiais das 
eleições realizadas no dia 18 de Julho.

O candidato Carlos Vila Nova que, segundo 
os dados provisórios, venceu a primeira volta, 
exige a realização da segunda, mas Guilherme 
Posser da Costa, segundo mais votado, e Delfim 
Neves, terceiro mais votado, defendem a recon-
tagem dos votos, inclusive, este último, apre-
sentou um recurso no Tribunal Constitucional. 
(LUSA)

gurança”, indicou o Presidente 
da Zâmbia.

Num relatório publicado no 
final de Junho, a Amnistia In-
ternacional (AI) alertava para a 
repressão “brutal” de qualquer 
opinião dissidente liderada pelo 
Presidente da Zâmbia que, se-
gundo esta organização não-go-
vernamental (ONG), ameaça o 
desenvolvimento das eleições 
presidenciais, num país onde 

“os direitos humanos estão 
em crise”. Edgar Lungu, de 64 
anos, é candidato a um segun-
do mandato, após ter sido eleito 
em 2016, na sequência de uma 
votação cujos resultados foram 
contestados pela oposição.

O principal opositor do Pre-
sidente é Hakainde Hichilema, 
que foi preso várias vezes desde 
que começou a disputar a presi-
dência.- (LUSA)

DIRECTOR-GERAL DA OMS CONSIDERA

A pandemia terminará quando 
o mundo decidir acabar com ela

A CERCA DE DEZ DIAS DAS ELEIÇÕES

PR da Zâmbia manda 
exército para as ruas

As tropas zambianas estão nas ruas para reprimir situações de violência   

Petição quer presença 
da sociedade civil 
nos órgãos eleitorais 
angolanos

CRISE PÓS-ELEITORAL EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Governo avisa 
contra subversão 
da ordem pública

O PRESIDENTE da Zâmbia, Ed-
gar Lungu, mobilizou domingo 
o exército para reprimir situa-
ções de violência antes das elei-
ções presidenciais e legislativas
agendadas para o próximo dia 12
de Agosto.

“Para conter a violência po-
lítica que testemunhámos nos 
últimos dois dias, autorizei o 
Exército da Zâmbia, a Força Aé-
rea da Zâmbia e o Serviço Nacio-
nal da Zâmbia a ajudar a Polícia 
da Zâmbia a lidar com a situação 
de segurança”, disse Edgar Lun-
gu, citado pela agência AFP.

Os focos de violência foram 
registados na capital Lusaka e 
noutras províncias onde apoian-
tes da Frente Patriótica (PF, na 
sigla em inglês) e do Partido 
Unido para o Desenvolvimento 
Nacional (UPND) entraram em 
confrontos. Embora a Comis-
são Eleitoral tenha proibido as 
reuniões devido à pandemia de 
Covid-19, os confrontos entre 
partidos políticos rivais conti-
nuaram devido ao número insu-
ficiente de forças policiais.

“A manutenção da ordem 
pública é uma tarefa diária da 
Polícia, mas às vezes precisa da 
ajuda de outros serviços de se-

Gbagbo insiste 
na libertação de presos 
que classifica de políticos

Todos podemos apanhar a Covid-19, não 
importa a idade, a raça e principalmente 

onde vivemos
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