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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. 

Pág. 3

Pág. 7

Economia

MAIS de 100 novas infecções pelo novo coro-
navírus registaram-se ontem em todas pro-
víncias do país, o que totaliza 2975 casos posi-
tivos identificados em 7178 amostras testadas 
em laboratórios públicos e privados.

A Saúde anunciou também mais 11 óbitos, 
45 internamentos e 887 recuperados da conta-
minação pelo Sars-CoV-2. 

Das novas infecções, a cidade de Maputo 
lidera na contagem, com 484 casos, seguida 
das províncias de Maputo, com 418, Inhamba-
ne, 351, Zambézia, 340, Sofala, 297, Gaza, 258 
e Nampula, 219. Tete, Cabo Delgado, Manica e 
Niassa registaram, respectivamente, 166, 158, 
145 e 139 casos positivos. 

Com estes episódios, subiu para 196.345 o 
total de casos positivos no país e o de casos ac-
tivos fixou-se em 34.733.

Esta informação consta do comunicado 
do Ministério da Saúde que actualiza os dados 
sobre a situação da Covid-19 em Moçambique, 
que explica ainda que quatro dos óbitos foram 
registados ontem, cinco na segunda-feira e os 
restantes nos dias anteriores.  As mortes, de 

indivíduos dos 22 aos 93 anos, ocorreram na 
cidade de Maputo (seis) e os restantes nas pro-
víncias de Maputo (duas), Gaza, Inhambane 
e Tete (com um perecido cada). Assim, eleva 
para 2042 o total de óbitos por Covid-19 no 
país.

O documento refere igualmente que com 
os novos 45 internamentos, 24 dos quais na ci-
dade de Maputo, aumentou para 195 o número 
de pacientes que actualmente estão hospitali-
zados nos centros de tratamento da Covid-19 e 
em outras unidades hospitalares. 

De acordo com o Ministério da Saúde, entre 
segunda-feira e ontem 39 doentes abandona-
ram o leito hospitalar por mostrarem melho-
rias do seu quadro clínico, sendo 16 na cidade 
de Maputo, seis em Sofala, cinco em Maputo e 
quatro no Niassa. Os restantes estão distribuí-
dos pelas províncias de Cabo Delgado, Zambé-
zia, Inhambane e Gaza, com duas altas cada. 

No que se refere aos recuperados, os dados 
da Saúde indicam que 365 foram declarados na 
província de Inhambane, 351 em Maputo, 149 
em Sofala e 22 na Zambézia.

PESCADORES que se dedicam à 
captura dos peixes kapenta e ti-
lápia, produtos de elevado valor 
comercial, na albufeira da Caho-
ra Bassa, em Tete, queixam-se do 
contrabando do pescado.

Este facto, aliado ao esforço 
excessivo de pesca e a emprega-
bilidade de artes nocivas à activi-
dade, ameaça colapsar a pescaria 
da kapenta, uma das espécies que 
ocorrem na albufeira da Cahora 
Bassa e bastante procurada no país 
e no estrangeiro.

Segundo soubemos, devido à 
tanta procura do pescado há mo-
vimentos regulares de cidadãos es-
trangeiros, como zimbabweanos, 
malawianos, zambianos e congole-
ses, na região da albufeira, que pro-

curam pela kapenta.
Navegando sobre o rio Zambeze, 

que alimenta Cahora Bassa, os con-
trabandistas do pescado fazem-se 
em pequenas embarcações movidas 
a remo, geralmente na calada da 
noite, muitos dos quais oriundos do 
Malawi e Zâmbia, até alcançarem 
a albufeira, via distrito de Zumbu, 
para lograrem os seus intentos.

“O contrabando do pescado, 
principalmente a kapenta, é uma 
realidade e está a prejudicar a eco-
nomia local, mas não temos capaci-
dades para estancar este movimen-
to, uma vez que os contrabandistas 
actuam na calada da noite, com 
embarcações a remo”, disse o ad-
ministrador do distrito de Zumbu, 
Lucas  Muidingui.

Ainda sobre o contrabando do 
pescado, Piedade Malizane, che-
fe do Departamento de Pescas em 
Tete, confirmou o facto, tendo 
acrescentado que o acto não abran-
ge apenas a kapenta, como também 
a tilápia seca, vulgarmente conhe-
cida por ‘chicôa’, que é bastante 
procurada pelos comerciantes das 
repúblicas do Zimbabwe, Zâmbia, 
Congo e Malawi.

“A circulação da kapenta e ti-
lápia por vias ilegais e prejudiciais 
à economia da província, em par-
ticular, e do país, no geral, deve-
-se à não abrangência da fiscaliza-
ção, motivada por falta de pessoal
e meios nos pontos onde esse tipo
de produto tem sido movimenta-
do, nomeadamente nos distritos de

Zumbu e Marávia, que dão acesso às 
repúblicas do Zimbabwe e Zâmbia”, 
reconheceu aquela responsável.

Refira-se que de Janeiro a Outu-
bro do ano passado a província de 
Tete exportou para as repúblicas da 
África do Sul, Zimbabwe, Malawi, 
Zâmbia e Congo Democrático cer-
ca de 124 mil toneladas de kapenta, 
que renderam 256.933.4 mil dólares 
norte-americanos.

“O peixe kapenta é um dos pro-
dutos estratégicos de exportação, 
depois da energia eléctrica da HCB, 
tabaco da MLT e carvão mineral”, 
revelou o director da Indústria e 
Comércio em Tete, Ofélio Jeremias. 

Mais detalhes sobre esta matéria 
na edição de hoje do Suplemento de 
Economia.

CERCA de 14 milhões de dólares 
está a ser investido na instala-
ção de portagens um pouco pelo 
país, mecanismo para captação 
de receitas visando a manuten-
ção e conferir longa vida às es-
tradas nacionais.

No quadro do Programa Au-
to-Sustentado de Manutenção 
de Estradas (PROASME), prevê-
-se a instalação de 26 portagens, 
sendo oito de requalificação e 18
novas.

Para garantir a longevida-
de das rodovias o Governo de-
fende o princípio de utilizador 
pagador, em que o utente com-
participa pagando uma taxa de 
portagem, cujo valor servirá 
para financiar a ampliação, ma-
nutenção e reabilitação da rede 
viária. Este ano deve entrar em 
funcionamento mais de uma 
dezena de portagens em vários 
pontos do país. Em Dezembro 
último entrou em funciona-
mento a de Chicumbane, pro-
víncia de Gaza.

Para o Governo, este exercí-
cio enquadra-se nos esforços vi-
sando aumentar os quilómetros 
de estradas asfaltadas, que neste 
momento se situa em oito mil, 
faltando asfaltar 22 mil. A com-
participação dos utilizadores é 
fundamental para se alcançarem 
os 30 mil km de rodovias.

O Ministro das Obras Publi-
cas e Habitação, João Machatine, 
disse recentemente que o desa-
fio prevalecente prende-se com 
a necessidade de se ir aumen-
tando os quilómetros de rodo-

O 
BANCO de Moçam-
bique (BM) considera 
que apesar da conjun-
tura económica do-
méstica adversa o sis-

tema financeiro nacional, que 
inclui os sectores bancário, se-
guros e de valores mobiliários, 
permaneceu sólido e resiliente 
durante o ano passado.

No seu mais recente Bo-
letim de Estabilidade Finan-
ceira (BEF), o Banco Central 
faz também uma avaliação 
positiva à produção global das 
empresas do sector de seguros 
no primeiro semestre de 2021, 
realçando que o mesmo cres-
ceu em cerca de 23 por cento, 
contra 13 em igual período do 
ano anterior. No entanto, se-
gundo a fonte, o país assistiu, 
sobretudo no primeiro semes-
tre do ano passado, a uma ma-
nutenção da severidade do ris-
co soberano, influenciada pelo 
elevado crédito concedido ao 
Governo, comparativamente 
ao crédito total concedido pela 
banca à economia.

“Esta severidade reflectiu, 
igualmente, o expressivo rácio 
dívida pública sobre o Produto 
Interno Bruto (PIB), devido ao 
peso crescente do Estado nos 
vários segmentos do sistema 
financeiro, num contexto de 
dificuldades na gestão da te-
souraria pública”, frisa.

O Banco de Moçambique 
aponta também que, no mes-
mo período, a economia regis-
tou um crescimento anual de 
cerca de um por cento, contri-

COVID-19

ALBUFEIRA DE CAHORA BASSA

Mais de 100 novas 
infecções em cada 
província

Pescadores denunciam 
contrabando da kapenta

APESAR DA CONJUNTURA ADVERSA

Sistema financeiro
manteve-se sólido em 2021

buindo para o reforço da esta-
bilidade do sistema financeiro. 

“O desempenho positivo 
no semestre, num  período 
caracterizado por elevadas 
incertezas associadas à se-
gunda vaga da pandemia da 
Covid-19, à intensificação da 
instabilidade militar na região 
norte do país e à suspensão do 

projecto Mozambique LNG da 
Total, consolidou as perspec-
tivas de recuperação econó-
mica a médio prazo”, destaca.

O Boletim do Banco Cen-
tral refere, nesse contexto, 
que “o sector bancário regis-
tou, entre outros aspectos, um 
aumento de lucros em cerca de 
37 por cento, uma liquidez su-

ficiente e uma ligeira melhoria 
da qualidade dos activos”.

O Banco Central justifica 
também os ganhos recentes 
na economia nacional com a 
evolução positiva que se as-
sistiu a nível global devido à 
implementação de pacotes de 
estímulos fiscais e do alívio das 
medidas de controlo da pan-

demia, incluindo os avanços 
nos programas de vacinação a 
nível mundial. 

De referir que o Boletim 
de Estabilidade Financeira 
(BEF) constitui um canal de 
comunicação entre o Banco de 
Moçambique e o público, em 
geral, em matérias de estabili-
dade financeira.

Para conter os riscos do sistema, o BM decidiu manter todos os instrumentos da política macro-prudencial
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Portagens consomem 
14 milhões de dólares

vias asfaltadas. 
Se se atender a uma asfalta-

gem média, por quinquénio, de 
1500km, seriam precisos cerca 
de 15 ciclos de governação para 
se ter os 30.000km de estradas 
asfaltadas, assumindo que estão 
a ser convenientemente manti-
das. As necessidades financeiras 
de asfaltagem e reabilitação por 
quinquénio são de 136.5 mil mi-
lhões de meticais para uma mé-
dia de 6300km por quinquénio 
(1500 por asfaltar + 4800 reabi-
litação). As necessidades finan-
ceiras de manutenção (periódica 
e de rotina) por quinquénio são 
de 73.5 mil milhões de meticais 
para uma média de manutenção 
de 154.000km por quinquénio.

“Os montantes que têm sido 
disponibilizados são cerca de 70 
mil milhões de meticais, repre-
sentando apenas um terço das 
necessidades globais e provêm 

das receitas fiscais, taxas sobre 
combustível, taxas rodoviárias e 
créditos e donativos”, afirmou o 
ministro.

No entanto, as receitas 
anuais das taxas de combustível 
são de cerca de 4.2 mil milhões 
de meticais, contra os 14.7 mil 
milhões de meticais necessários, 
e financiam apenas um terço das 
necessidades de manutenção.

“Como se pode constatar, as 
manutenções das estradas ainda 
constituem um enorme desafio, 
devido ao défice de 58 por cen-
to. Parte significativa deste va-
lor é influenciada pelo facto de 
termos ficado muitas décadas 
sem adoptar este princípio e as 
necessidades foram se acumu-
lando exponencialmente e, não 
só, as estradas também foram-
-se degradando, como é o caso
da EN1 e outras”, sublinhou o
ministro das Obras Públicas.

Banco central
mantém a Taxa de juro

Este caderno faz parte da edição do Notícias de 5 de Janeiro de 2022, não podendo ser vendido separadamente 

Pescadores reportam 
escassez do kapenta

CAHORA BASSA
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ÍMPAR cede acções à Fidelidade

A  pandemia não acabou. Todos podemos apanhar a Covid-19, não importa a 
idade,  raça e principalmente onde vive.

Pescadores reportam
escassez da kapenta
Este é o tema central do Suplemento
Económico desta semana, disponível
em www.jornalnoticias.co.mz

PR promulga leis

Produtos estão em risco 
de deteriorar no “Grossista”

Ataques de crecodilos 
aumentam em Monapo

Mueda enfrenta 
problemas de água

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, pro-
mulgou e mandou publicar a Lei Orgânica do 
Ministério Público e o Estatuto dos Magistrados 
do Ministério Público. A referida lei foi recente-
mente aprovada pela Assembleia da República 
e submetida ao Presidente da República para 
efeitos de promulgação, tendo o Chefe do Es-
tado verificado que a mesma não contraria a Lei 
Fundamental. 

A POPULAÇÃO da vila autárquica de Mueda, na pro-
víncia de Cabo Delgado, enfrenta problemas no forne-
cimento de água potável. A situação agrava-se com a 
chegada de famílias deslocadas do terrorismo que afecta 
alguns distritos vizinhos. A administradora de Mueda, 
Aida Combo, citada ontem pela Rádio Moçambique, 
disse estar em curso um trabalho visando solucionar o 
problema.
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ATELIER DE LETRAS
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Se tiveres uma doença crónica como HIV, Hipertensão
ou Diabetes, continua  a ir às consultas e tomar a medicação

de forma regular

MARCELO PANGUANA*

ANTES de mais nada quero manifestar a mi-
nha profunda satisfação pelo convite formu-
lado para tentar esboçar algumas palavras 
sobre “Gaveta de Cinzas: Solilóquios”, livro 
escrito por Nick do Rosário, poeta que se in-
sinua de forma discreta e nos mostra as múlti-
plas faces através dos quais se constrói a nova 
poesia moçambicana. Para além dos aspec-
tos abonatórios que possamos encontrar ou 
não nesta obra, há uma realidade que ela nos 
mostra – a de que a nossa literatura atraves-
sa um momento de explosão e de afirmação 
que a tornarão, creio, numa das literatu-
ras mais apetecíveis nos países de expressão 
portuguesa. Quero, por outro lado, partilhar 
com agradável espanto o facto de ser cada vez 
crescente o número de poetas oriundos das 
bandas do Rio dos Bons Sinais. E não me can-
so de perguntar: o que torna Zambézia nesse 
berço inesgotável de profícuos poetas? Falo 
de Eduardo White, Armando Artur e Hélder 
Muteia; Falo de escritores que brilharam nou-
tros tempos como Heliodoro Baptista, João In-
ronga Pai, falo daqueles que nos tempos mais 
recentes me surpreendem, como o Pedro Pe-
reira Lopes, Japone Arijuane, Nelson Lineu ou 
um Brito Baptista, todos poetas, todos filhos 
da Zambézia, todos ricos na sua expressão 
poética e na originalidade do seu traço. O que 
faz com que a Zambézia seja esse inesgotável 
manancial literário? Esta interrogação se re-
pete diante do livro de Nick do Rosário, que-
limanense, zambeziano de gema, licenciado 
em literatura moçambicana pela Faculdade 
de Letras e Ciências Sociais da Universidade 
Eduardo Mondlane, profissional da área de 
viagens e turismo, e sobretudo poeta apostado 
em transmitir-nos o seu testamento literário 
através de cerca de quarenta e quatro poemas 
que compõem o seu livro de estreia.

Tenho me referido, algumas vezes, que a 
apresentação de um livro, qualquer que seja, 
serve apenas para abrir portas que permitam 
ao leitor ter a possibilidade de espreitar para 
o seu interior e descobrir, com a sua própria
leitura, aquilo que ele contem e representa.
É esta a responsabilidade do apresentador de
um livro, o de ser um duvidoso divulgador
de valores, sem dúvida nenhuma uma mis-
são delicada, quando se sabe que a apreciação

dos méritos duma obra literária assenta, qua-
se sempre, em critérios pessoais falíveis, por 
isso discutíveis. De modo que abrir as portas 
e janelas para que o leitor possa ter a possi-
bilidade de espreitar a poesia de Do Rosário, 
é uma tarefa difícil, como, aliás, acontece na 
apresentação de livros, principalmente os de 
poesia, sempre cheios de metáforas e enigmas 
à espera de serem decifrados. E aqui nos per-
guntamos: que enigmas nos reserva este livro?

O título da obra, “Gaveta de Cinzas: So-
lilóquios”, sugere-nos, à partida, um am-
biente físico, real, palpável, isto é, leva-nos à 
uma gaveta cheia de cinzas. Apenas isso. Mas 
se lermos essa expressão numa perspectiva 
poética, metafórica, somos encaminhados 
para um outro universo, a um espaço afecti-
vo, onde provavelmente terá acontecido um 
descalabro dos sentimentos do poeta, sen-
timentos que se transformaram em cinzas 
guardados numa gaveta. Concluímos, pois, 
que houve fogo. Que algo de mais profun-
do se queimou. O amor, provavelmente, ou 
talvez não. Mas nada melhor que recorrer, se 
quisermos decifrar o título e compreender o 
significado do próprio livro, ao professor De-
métrio Alves Paz, especialista em Teoria Li-
terária e Literaturas de Língua Portuguesa, ao 
afirmar no interessante prefácio que elaborou 
para este livro, que “a gaveta é um lugar para 
guardar, armazenar. Lá, a alegria é procurada, 
mas é a vida o que se encontra. As cinzas do 
título podem ser a memória, o que passou, o 
que se viveu: a vida que emana dessa busca na 
gaveta”. E fecho a citação. No entender de De-
métrio Paz, o livro tem muito a ver com me-
mória. Carlos Reis, numa interessante reflexão 
denominada “Ficções da Memória: reinventar 
a vida”, refere que a memória impõe ou, pelo 
menos, sugere um índice razoável de fidelida-
de ao que foi vivido pelo sujeito que recupera 
coisas, pessoas, lugares e incidentes sociais – e 
obviamente os molda numa perspectiva lite-
rária. Nick do Rosário tem a plena consciência 
desse facto quando diz:

“Hoje chove no jardim das memórias
Nos amplos campos profanos
Hoje tecemos sonhos na lareira
atravessamos uma pátria inútil
para lavrar o que perene existe”

*Colaboração, escritor e ensaísta

O Poeta de Cinzas –uma 
releitura de “Gaveta 
de Cinzas”, de Nick 
do Rosário (I)

HORA DO BALANÇO COM CARLOS PARADONA

AEMO deve recuperar sua imagem

A
INDA neste semestre, 
a Associação dos Es-
critores Moçambica-
nos (AEMO) deverá 
realizar uma assem-

bleia geral visando deci-
dir quem será o próximo 
secretário-geral (SG) da 
agremiação, conforme 
está preconizado nos seus 
estatutos.

A eleição aconte-
ce uma vez em cada três 
anos, salvo por razões 
extraordinárias, tempo 
que normalmente dura o 
mandato do SG à frente 
dos destinos e interesses 
dos autores moçambica-
nos. 

Este é um período já 
cumprido pelo actual se-
cretário-geral da AEMO, 
Carlos Paradona, que re-
centemente concedeu 
uma entrevista ao “Notí-
cias” para fazer o balan-
ço da sua “governação”, 
embora tenha aproveita-
do a ocasião para anunciar 
a sua disponibilidade para 
um segundo mandato.

“Porque um grupo de 

membros da AEMO exi-
ge a minha recandidatu-
ra decidi não defraudar 
os que assim o exigem”, 
disse o autor, que chegou 
à liderança da associação 
dos escritores em 2018 
para ocupar um lugar dei-
xado vago pelo prosador e 
professor Ungulani Ba Ka 
Khosa.

Neste sentido, referiu 
que o primeiro ponto por 
si tocado diz respeito à 
remodelação da própria 
infra-estrutura da As-
sociação dos Escritores 
Moçambicanos, pois “a 
própria sede reclamava 
uma nova visibilidade 
e intervenções técnica 
para ganhar um novo vi-
sual”.

Assim se terá avan-
çado com a reparação da 
cobertura, com o tecto 
falso incluso, revisão da 
instalação eléctrica e do 
sistema de canalização de 
água, pintura geral inte-
rior e exterior, incluindo o 
muro de vedação da insti-
tuição.

Ainda neste capítulo, o 
seu elenco procurou se fa-
zer sentir também fora da 
capital do país, começan-
do pela região sul. Cru-
zou a estrada e chegou ao 
distrito da Macia, provín-
cia de Gaza, onde há dois 
anos adquiriu, em nome 
da agremiação, um espa-
ço para a criação, dentre 
outras iniciativas, de co-
lónias de leitura e férias 
sabáticas para o escritor. 

“Será uma casa de 
campo para retiros. O es-

critor se retira, por exem-
plo, para terminar em 
paz um livro”, justificou, 
acrescentando que para 
beneficiar deste espaço a 
principal condição é ser 
membro da AEMO e pagar 
as quotas regularmente.

“Também haverá um 
concurso e o vencedor do 
mesmo ganhará, para tal, 
uma bolsa com tudo pago, 
mas se não houver muita 
concorrência então não 
será necessário”, afian-
çou.

De modo a se materia-
lizar o mesmo projecto, 
Carlos Paradona fez sa-
ber que a associação está 
prestes a conseguir um 
espaço no posto adminis-
trativo de Zitundo, distri-
to de Matutuíne, e na vila 
da Ponta do Ouro, pro-
víncia de Maputo. 

Neste último endereço, 
avançou, a papelada está a 
caminho do Governo Pro-
vincial, uma vez que as as 
comunidades locais já fo-
ram consultadas.

Tomar a dianteira, 
apesar da Covid-19
NESTA conversa, Carlos Parado-
na disse ainda que a sua equipa 
procurou tomar a dianteira na 
realização de um leque de inicia-
tivas visando recuperar a ima-
gem histórica da agremiação que 
dirige. 

Foi assim que se lançou e, a 
todo o custo, se tentou cumprir 
o vasto programa “No Gume
da Palavra”, “que ao longo do
mandato serviu de plataforma

de debates que junta escritores, 
académicos, críticos e artistas 
doutras áreas”, apesar das medi-
das do Governo para a prevenção 
da pandemia do novo coronaví-
rus, das quais o distanciamento 
físico e a necessidade de se evi-
tarem aglomerados.   

Deste modo, recordou, a 
AEMO foi das primeiras “casas” 
que, não se conformando, mi-
grou para o modelo digital, reali-

zando as suas conversas com re-
curso à plataforma Zoom Cloud 
Meeting. 

Fora disso, destacou ainda 
os esforços da agremiação para 
minimizar os impactos da pan-
demia no mundo das artes, ao se 
abrir, do seu jeito, para os profis-
sionais doutras áreas cujos palcos 
estiveram temporariamente en-
cerrados para que a doença não 
se expandisse. 

De Kalungano a vários autores
EM Fevereiro de 2020 o país foi 
colhido com a triste notícia do 
desaparecimento físico de Mar-
celino dos Santos, político e 
poeta que no mundo da literatu-
ra respondia por Kalungano. 

No ano passado, lembrou 
Carlos Paradona, por ocasião do 
primeiro aniversário da morte do 
poeta, a Associação dos Escrito-
res Moçambicanos, casa funda-
da em 1987 por, dentre outros, 
Kalungano, iniciou uma série de 
actividades com vista a enaltecer 
o seu legado. 

Assim, a Associação dos Es-
critores Moçambicanos chance-
lou a publicação do único livro 

de Marcelino dos Santos, “Canto 
do Amor Natural”, numa ce-
rimónia concorrida que contou 
com a presença do Presidente 
da República, Filipe Nyusi, e da 
Ministra da Cultura e Turismo, 
Edelvina Materula. 

No mesmo diapasão, o se-
cretário-geral falou igualmente 
do trabalho “com vista a se ga-
rantir uma maior divulgação das 
obras dos autores associados à 
AEMO e não só em diferentes 
escolas dos país”, algo aliado ao 
“esforço visando apoiar a edição 
de livros no estrangeiro e assim 
contribuir para a internaciona-
lização da literatura moçambi-

cana”. 
Mostra-se feliz por saber 

que, ainda no primeiro semes-
tre de 2022, livros como “Pétalas 
d’Água”, Chakil Aboobacar, e 
“Saga d’Ouro”, com o qual Au-
rélio Furdela ganhou o Prémio 
Imprensa Nacional Eugénio Lis-
boa 2019, poderão sair na Espa-
nha, onde estão a ser editados, 
isto depois de este ano os poetas 
Armando Artur, com “Outras 
Noites, Outras Madrugadas”, e 
Sangare Okapi, com “Os Poros 
da Concha”, terem chegado à 
Portugal e Argentina, respec-
tivamente.  Pensando assim, 
não deixaria de estar feliz com a 

O MANDATO de Paradona foi 
acompanhado por muitos de-
safios, dentre eles a persisten-
te necessidade de melhorar a 
imagem da instituição no país e 
além-fronteiras. “A AEMO, mais 
do que nunca, é independente e 
inclusiva, isto é, valoriza a obra, 
não importa quem a publica, se 
uma pessoa mais velha ou mais 
nova, o que conta é a obra”, 
opinou. Outro desafio apontado 
tem a ver com a necessidade de 
se introduzir, sob a influência 
desta agremiação, livros de lei-
tura obrigatória em cada classe, 
desde o ensino primário, para 
nutrir a sociedade de leitura. 

“Lutamos para afastar o pen-
samento de que o corpo humano 
se alimenta apenas de géneros 
alimentícios”, ironizou.

Deste modo, não podia dei-
xar passar de lado a recente pu-
blicação da colectânea “Antolo-

gia de Guerra”, em coordenação 
com a Alcance Editores. Esta 
foi, entretanto, a materialização 
duma ideia iniciada pela anti-
ga secretaria da AEMO, lidera-
da pelo escritor Ungulani Ba Ka 
Khosa. “Os méritos são divididos 
pela metade”, aludiu, comen-
tando que “a antologia mostra 
como os escritores participam 
dos grandes eventos nacionais”.

O secretário referiu ainda 
que o ano prestes a começar de-
verá ser marcado pelo regresso 
dos prémios BCI de Literatura 
e 10 de Novembro, que não são 
atribuídos há dois anos. 

Ainda este ano nasceu, em 
Junho último, a Associação Mo-
çambicana para Promoção do 
Fundo de Leitura (OVEDEKHU-
LA), constituída por membros da 
associação. 

“A nossa agremiação, por 
questões orçamentais, enfrenta 

Alimentar a sociedade com livros

atribuição do prémio Camões à 
primeira mulher a publicar um 
romance na história da literatura 
moçambicana, Paulina Chiziane. 
“Há pouco tempo foi saudada 
pela AEMO por ocasião da con-
quista do maior galardão de lín-

gua portuguesa”, frisou. 
A par disso, descreve como 

momento marcante a atribuição, 
pelo governo, da ordem Eduardo 
Mondlane de Artes e Cultura, 
aos escritores Paulina Chiziane, 
Juvenal Bucuane e Lília Momplé.

dificuldades, portanto tivemos 
ideia de criar esta associação para 
mobilizar apoios necessários 
para o desenvolvimento da lite-
ratura moçambicana”, contou. 

DADOS BIOGRÁFICOS

Membro activo da AEMO, 
Carlos Paradona Rufino Roque 
nasceu em Inhaminga, pro-
víncia de Sofala, a 29 de Maio 
de 1963, onde inicia os seus es-
tudos primários. Concluiu a 4ª 
classe na Escola Primária Ofi-
cial do Dondo, em 1973. Ain-
da frequentou os então Ciclo 
Pré-Preparatório Dr. Baltazar 
Rebelo de Sousa e Liceu Pêro de 

Anaia, na Beira.
Em 1977, depois de trin-

ta dias no mar, aportou à Ilha 
da Juventude, Cuba, onde deu 
continuidade aos seus estudos. 
Licenciou-se em Direito pela 
Universidade Eduardo Mondla-
ne e é Mestre em Sociologia In-
dustrial e Estudos Laborais pela 
Universidade de Pretória, África 
do Sul.

Publicou os seus primeiros 
poemas na página “Diálogo” do 
extinto jornal “Notícias da Bei-
ra”, em 1980. Colaborou ainda 
com poesia, contos e ensaios nas 
páginas “Diálogo”, do Diário de 
Moçambique, “Letras e Artes” 
do jornal “Domingo”, nas revis-

tas Tempo, Charrua, Forja e Eco 
e também, sob o pseudónimo de 
Tchipiri, no Jornal Combate, Re-
vista 25 de Setembro e no pro-
grama radiofónico Alô, Leões da 
Floresta, ao longo das décadas 
de oitenta e de noventa. Em 1992 
apresenta a público o seu livro de 
poemas “A Gestação do Luar”; 
em 2009 o romance “Tchanaze, 
a Donzela de Sena”, e em 2014 
o romance “Ntsai Tchassassa, a
Virgem de Missangas”.

É membro do Secretariado 
da AEMO desde 2002. De 2008 
a 2013 foi secretário-geral-ad-
junto, assumindo, depois, as 
funções de secretário-geral, em 
2018.

Carlos Paradona

Sede da Associação dos Escritores Moçambicanos

Reedição do livro “Canto de Amor Natural”, de Kalungano

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

Jovem, neste momento, o 
lado maningue nice da vida 

é usar máscara e proteger-se 
da Covid-19. Eu uso 

a máscara. E tu?

PUBLICIDADE

 “Economia para  Todos”

Porque é que o Banco de Moçambique tem de manter a 

inflação baixa e estável?

O Banco de Moçambique procura manter a inflação baixa e 

estável para proteger o seu poder de compra. 

PORQUE É QUE O BANCO DE MOÇAMBIQUE
TEM DE MANTER A INFLAÇÃO BAIXA E ESTÁVEL?

Um ambiente de inflação baixa e estável permite confiar que o 

Metical que está na sua carteira hoje irá comprar, mais ou menos, a 

mesma quantidade de bens e serviços no futuro.

Esta confiança traz vantagens para a economia, como o aumento da 

poupança e o aumento do investimento para a produção de mais 

bens e serviços, contribuindo, assim, para a protecção do seu 

emprego e melhoria da sua condição de vida.

Num ambiente de inflação alta, a pobreza aumenta porque os que 

recebem baixos rendimentos perdem o poder de comprar bens e 

serviços para satisfazer as suas necessidades básicas.

Mas manter a inflação baixa e estável não significa que os preços não 

devem aumentar! Os preços devem aumentar lentamente ao longo 

do tempo.

A
LGUNS produtos, 
como cebola, batata e 
tomate, estão em ris-
co de deterioração no 
Mercado Grossista do 

Zimpeto, na cidade de Maputo, 
devido à redução significati-
va do número de compradores 
após a quadra festiva do Natal e 
do Fim-do-Ano.

 O facto deve-se, por um 
lado, à falta de condições de 
armazenamento dos produtos, 
face à chuva e o calor intenso re-
gistados nos últimos dias e, por 
outro, pelo fraco poder de com-

pra dos cidadãos.
Paulo Cumbe, vendedor de 

batata, retomou ontem ao tra-
balho e constatou que mais de 
780 sacos já estavam deteriora-
dos. Mesmo assim, tentava re-
cuperar alguns tubérculos para 
a venda.

Júlio Sitoe, vendedor de 
cebola, lamentou a perda de 
500 sacos nas mesmas condi-
ções.

“A cebola molhou-se com 
a chuva que caiu nos últimos 
dias, pois as lonas que utilizamos 
para proteger estão rasgadas, o 

que facilita a entrada de água”, 
afirmou, acrescentando que 
baixou o preço de 300,00 para 
250,00 meticais, mas sem ex-
pectativa de lucro.

Luís Zavale, do mesmo 
ramo, também teve de reduzir 
o custo da cebola de 220,00 para 
150,00 meticais para evitar da-
nos maiores.

Entretanto, os comercian-
tes cujos produtos estão em dia 
continuam a praticar os mesmos 
preços que os cobrados durante 
a quadra festiva. 

“Ontem,vendíamos o to-

mate entre 750,00 e 900,00Mt 
mas hoje o produto custa entre 
550,00 e 800,00 meticais”, re-
feriu Horácio Mutomuco.

Mesmo perante o cenário, 
o administrador do “Grossista
do Zimpeto”, Paulo Matavele,
considera que não houve mui-
tas perdas comparativamente
a igual período do ano passado.

Disse que o mercado con-
tinua abastecido, mercê da en-
trada de 26 camiões com 208 
toneladas de produtos diversos, 
com destaque para o tomate na-
cional, cebola e batata.

O FORNECIMENTO de água 
no Mercado 4 de Outubro, 
popularmente conhecido 
por Pulmão, no Bairro da 
Malhangalene, já foi res-
tabelecido, após quase um 
mês de restrições.

Segundo apurámos, a 
suspensão deveu-se à falta 
de pagamento das taxas do 
serviço por parte do Conse-
lho Municipal de Maputo.

Em contacto com o “No-
tícias”, alguns vendedores 
apontam que enfrentaram 
dificuldades para lavar os 
produtos e para observar as 
prescrições no contexto da 
prevenção da Covid-19.

Vendedores há que tra-
ziam bidões de água de casa 
ou pediam aos residentes 
das proximidades, em troca 
de cinco meticais, para mi-
nimizar o sofrimento.

Afirmaram ainda que a 
falta de água forçou o en-

A DIRECÇÃO Nacional de 
Identificação Civil (DINIC) está 
preocupada com a circulação, 
nas redes sociais, de réplicas de 
bilhetes de identidade (BI) fal-
sos e com nomes fictícios.

Segundo o porta-voz da 
instituição, Bitholde António, 
estes documentos, partilhados 
desde há cinco anos, por via 
das tecnologias de informação e 
comunicação, não constam na 
sua base de dados e são produ-
zidos por indivíduos de má-fé, 
com objectivo de confundir a 
opinião pública. 

“Detectámos este fenóme-
no no ano passado e está em 
curso uma investigação para 
identificarmos a proveniência 
destes documentos”, disse

Por outro lado, para fazer 
face às enchentes causadas pela 
falha do sistema electrónico de 
emissão do BI, acomodação do 
atendimento via pré-marcação 
e aumento da procura daquele 
serviço por pais e encarregados 
de educação que pretendem 
matricular seus educandos, a 
DINIC garantiu que serão alo-
cadas brigadas móveis às esco-

las. 
“Consideramos que estes 

sejam pontos estratégicos para 
aproximação dos serviços à 
população, evitar enchentes e 
a consequente propagação da 
Covid-19”, referiu o porta-voz. 

Apontou terem sido re-
gistados, no atendimento via 
pré-marcação nos postos de 
Xipamanine, 25 de Junho e 
KaMpfumu (Bombeiros), 3700 
pedidos de BI, entre Setembro e 
Dezembro passado e 4758 sem 
aviso prévio. Destes, já foram 
emitidos 2725 documentos. 

Produtos em risco 
de deterioração 
no “Grossista”

Cebola deteriorada por causa da chuva e calor
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Água volta a jorrar 
no mercado do “Pulmão 
da Malhangalene”

Restabelecido fornecimento de água no “Mercado Pulmão”

F
. 
M

A
T

S
IN

H
E

Há circulação de réplicas 
de BI falsos nas redes sociais

cerramento dos sanitários, 
pelo que tinham de recor-
rer aos lavabos dos estabe-
lecimentos próximos para 
satisfazer as necessidades 

biológicas.
Lamentaram a situação, 

uma vez que pagam taxas 
para o exercício da activi-
dade comercial no local.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  003/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 04 Janeiro
de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS          COMPRA  VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar 63,20 64,46     63,83

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

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 3,94 4,02      3,98
  Botswana Pula 5,34 5,45      5,40
  eSwatini Lilangueni 3,94 4,02      3,98
  Mauricias Rupia 1,47 1,50      1,49
  Zâmbia Kwacha 3,78 3,86      3,82

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 543,47 554,30    548,89
  Malawi Kwacha 78,27 79,83     79,05
  Tanzânia Shilling 27,45 28,00     27,73
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 11,10 11,32     11,21
  Canada Dolar 49,55 50,54     50,05
  China/Offshore Renminbi 9,91 10,11     10,01
  China Renminbi 9,91 10,11     10,01
  Dinamarca Coroa 9,58 9,78      9,68
  Inglaterra Libra 85,24 86,94     86,09
  Noruega Coroa 7,12 7,26      7,19
  Suécia Coroa 6,94 7,08      7,01
  Suíça Franco 68,84 70,21     69,53
  União Europeia Euro 71,27 72,69     71,98

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,3387500  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.800,40000
Venda..............  1.802,30000

Maputo,  05.01.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE
(Valores expressos em Milhões de Meticais) (Valores expressos em Milhões de Meticais)

Permutas de Liquidez entre Instituições de Crédito Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária

Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC) BT em Carteira
Taxas BT em Carteira 

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

Venda de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Recompra
Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS (b) NO MERCADO SECUNDÁRIO

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro

Bancos p/ Público
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos
Taxa Méd. Pond. Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Vendas de Títulos Definitivas
Vendas por prazo
Bancos p/ Público
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
Prémio de Custo 6% 5%

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16

13,30%

53.816,01

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16

13,97%
11-out-16

17,00%
11-out-16

14,89%

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,25%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

140.165,00103.310,0017.299,00
13,35%

19.556,00

Valor Títulos Vendidos 53.816,013.301,205.471,21

Taxa Média Ponderada - 13,38% 13,40% 13,38%
Data última colocação 

Total / Média

20-dez-21 20-dez-21 20-dez-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192,99
+ de 63 dias

Operações com acordo de recompra – venda de títulos com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, 

conjugadamente com acordo de revenda assumido pelo comprador, para liquidação em data pré-estabelecida.

Descrição

14.236,78
Total / Média

Facilidade Permanente de Cedência (FPC) - cedência de liquidez pelo Banco de Moçambique aos operadores do mercado 
que se encontrem com défices temporários de liquidez.

Permutas de Liquidez - operações de transferência (empréstimo) de fundos entre as instituições participantes no MMI.

Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não 
Monetárias, Empresas e Particulares, que realizam operaçoes de compra e venda de títulos com os Bancos.

Valor colocado Tipo B 0,00 1.057,00 121,00 1.178,00

31 - 63 dias

11.090,44

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

Valor Títulos Comprados

Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de
crédito de Taxa de Juro Variável do sistema financeiro moçambicano, composta pela soma do Indexante
Único e do Prémio de Custo.

18,60%
5,30%
13,30%

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

2.953,34

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

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

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

Taxa Média Ponderada

-

Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação Moçambicana
de Bancos (AMB).

Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos overnight
entre o dia 16 de cada mês até o dia 15 do mês seguinte.

-

5.160,23

13,25%

Taxa

0,00 0,00 0,00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 135.004,77

-

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

1 - 91 dias 92 - 182 dias 183 - 364 dias

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
4 de janeiro de 2022

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A 1.761,00 1.059,00 200,00 3.020,00

Taxa Média Ponderada
Data última colocação 29-dez-21 29-dez-21 29-dez-21 29-dez-21

13,36% 13,38% 13,40% 13,37%

13,29% 13,31%
13,39% 13,37%Taxa últimas 6 colocações 13,35% 13,37%

13,38%

13,27%
Data da última venda 29-dez-21 22-dez-21 8-dez-21 29-dez-21
Taxa Média Ponderada 13,27% 13,36%

6-nov-17 n.a. n.a. 6-nov-17

0,00 0,00 0,00 0,00 Total / Média

92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0,00
0,00

n.a. n.a. n.a. n.a.

0,00 0,00 0,00 0,00
- -

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-01-2022 A 31-01-2022)

- - -

-

-

--

-

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00
-

0,00

Prazo

FPC

16,25%6.760,21

…

0,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10,25%

Taxa

0,00

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 4 de Janeiro de 2021. 

                                              BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :04/01/2022

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

 ABC  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

 ABSA  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

 BCI  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

 BIM  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

 BNI  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

 ECOBANK  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

 FIRST CAPITAL BANK S.A.  63,19  64,45   63,19   64,45  63,19  64,45 

 FNB  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

 MZB  63,19  64,45   63,19   64,45  63,19  64,45 

 SGM  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

 UBA  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

 ÚNICO  63,20  64,45   63,20   64,45  63,20  64,45 

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA  63,20  64,46  63,20  64,46  63,20  64,46 

 TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA       63,83       63,83       63,83

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  04.01.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,20 64,46 63,83 

PUBLICIDADE

O 
PROCESSO de in-
clusão financeira 
deverá, este ano, 
entrar na sua fase 
decisiva, com as 

autoridades moçambica-
nas a estimarem que pelo 
menos 70% da população 
adulta tenha acesso a uma 
conta em uma instituição 
financeira formal.

De acordo com o Go-
verno, prevê-se ainda 
que ao longo do presen-
te ano a totalidade dos 
distritos do país tenha 
pelo menos um ponto de 
acesso aos serviços finan-
ceiros formais, e 90% da 
população possa aceder 
àquele tipo de serviços a 
menos de 5 quilómetros 
do local de residência ou 
trabalho.

De referir que o alcan-
ce daqueles objectivos 
está inserido na estraté-
gia nacional de inclusão 
financeira, uma iniciativa 
que conta, para além do 
envolvimento do Governo 
e das instituições regu-
ladoras e supervisoras do 
sector financeiro, Banco 
de Moçambique (BM) e 
Instituto de Supervisão de 
Seguros de Moçambique 
(ISSM), com a participa-
ção dos principais actores 
do sector financeiro for-
mal no país.

O seu objectivo é ex-

Inclusão financeira 
entra na fase decisiva

A CONFEDERAÇÃO das As-
sociações Económicas de 
Moçambique (CTA) reiterou, 
recentemente, a necessida-
de da multinacional francesa 
Total acelerar o processo de 
pagamento de facturas às em-
presas nacionais por ela con-
tratadas para o fornecimento 
de bens e serviços no âmbito 
do projecto de exploração de 
gás natural na Área 1 da Bacia 
do Rovuma.

A organização representa-
tiva do sector privado justifica 
o seu posicionamento com a
situação financeira débil  em
que muitas empresas mo-
çambicanas se encontram e
pela urgência de injecção de
liquidez que as mesmas preci-
sam, “num momento crítico
em que ainda se deparam com 
os impactos da pandemia da
Covid-19”.

De referir que recente-
mente a multinacional Total 
e as suas contratadas concluí-
ram o processo de levanta-

mento das facturas pendentes 
desde a suspensão das ope-
rações no projecto de explo-
ração de gás natural na Bacia 
do Rovuma, em Março do ano 
passado.

Numa análise ao processo, 
a Confederação das Associa-
ções Económicas de Moçam-
bique considera que, volvidos 
quase nove meses o mesmo, 
“foi  caracterizado por ter sido 
amplo e inclusivo devendo-
-se, doravante, seguirem as
fases subsequentes”.

“O trabalho começou em 
Março do ano passado, mês 
em que a Total suspendeu as 
suas operações em Palma, na 
sequência de ataques de gru-
pos terroristas.

Na sequência, uma série 
de acções foi desencadeada 
com destaque para avaliação 
dos impactos dos ataques ter-
roristas no tecido empresarial, 
onde se constatou que cerca 
de 410 empresas que ope-
ravam nas zonas alvo foram 

FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS À TOTAL

CTA reitera necessidade de
pagamento célere de facturas

O processo de levantamento das facturas pendentes levou quase nove meses
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afectadas”, refere a CTA em 
comunicado..

A fonte acrescenta que 
após a declaração da situa-

ção de força maior pela Total 
e consequente suspensão das 
suas actividades, “fez-se o le-
vantamento do impacto desta 

decisão, tendo sido apurado 
que 38 empresas tinham si-
tuação de pagamentos de fac-
turas pendentes”.

Hoteleiros angolanos apontam
revitalização do turismo interno
A ASSOCIAÇÃO dos Hotéis e Resorts de Angola 
(AHRA) considerou, há dias, que o turismo in-
terno está a revitalizar-se após uma diminuição 
das viagens internacionais, exortando o Governo 
a uma “maior compreensão e apoio financeiro” 
ao sector.

“O que precisamos é o apoio financeiro em 
condições de viabilidade económica e financei-
ra no âmbito dos programas de revitalização da 
economia, cuja responsabilidade é dos órgãos do 
Estado”, afirmou o presidente da AHARA, Rami-
ro Barreira. 

Numa mensagem divulgada por ocasião do 
ano novo, o responsável disse esperar, em 2022, 

“uma maior compreensão das autoridades” para 
com este sector “importantíssimo para ajudar a 
desenvolver o país, numa altura em que o turis-
mo interno começa a revitalizar-se”. 

Segundo Barreira, que não se esqueceu das 
adversidades derivadas da Covid-19, sobretudo 
nos últimos três anos, este ano a AHARA quer 
estar “mais próximo dos associados para com-
preender as suas dificuldades e ansiedades”. 

“Continuaremos a nossa agenda de reuniões 
mensais do conselho de direcção e manter con-
tactos permanentes como executivo, através dos 
Ministérios da Cultura, Turismo e Ambiente e da 
Economia para que as políticas de apoio à econo-

mia contemplem também o nosso sector”, assi-
nalou. 

Os actores do sector hoteleiro, cuja força de 
trabalho antes da crise rondava os 223 mil traba-
lhadores directos, realçou o presidente da AHA-
RA, é uma força muito importante e “nem sem-
pre” tem “encontrado as melhores políticas de 
apoio” ao sector. 

“Estamos esperançados e convictos que 2022 
será diferente. Também esperançados que este 
ano, que agora se inicia, aprenderemos a convi-
ver e a trabalhar com a Covid-19, numa base de 
muita sustentabilidade e produtividade”, con-
cluiu.

pandir os pontos de aces-
so aos produtos e serviços 
financeiros para as zonas 
rurais e periurbanas, re-
duzir os custos de distri-
buição dos serviços com 
consequências positi-
vas para os consumido-
res, aumentar o acesso 
ao crédito aos pequenos 
agricultores e às micro, 
pequenas e médias em-
presas (MPME).

Segundo o “Notícias” 
apurou, a relevância da 

referida estratégia, que 
vem sendo implementada 
desde 2016, com a fina-
lidade prevista para este 
ano, vem aumentando à 
medida que, ao nível glo-
bal, se reconhece o papel 
que a inclusão financeira 
tem no estímulo à pou-
pança financeira, no fi-
nanciamento à economia.

“A inclusão financeira 
é fundamental para a ex-
pansão da actividade eco-
nómica, geração da ren-

da e redução da pobreza, 
resultando no desenvol-
vimento económico, re-
dução das desigualdades 
sociais e na melhoria do 
bem-estar da população 
em geral”, frisa a estra-
tégia aprovada pelo Go-
verno sobre a matéria. 
A fonte acrescenta que a 
experiência, quer a ní-
vel nacional como inter-
nacional, mostra que a 
conta bancária tem sido 
a porta de entrada para 

que os indivíduos e em-
presas possam se bene-
ficiar de outros produtos 
e serviços financeiros, 
como o acesso ao crédi-
to bancário, particular-
mente para os pequenos 
agricultores e as micro, 
pequena e médias empre-
sas (MPME), aos sistemas 
de pagamentos electróni-
cos, bem como aos servi-
ços de seguros e de fundos 
de pensões ou mesmo ao 
mercado de capitais.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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VOZ DO MUNÍCIPE

NA MUNHAVA-MATOPE

Patrulhamento reduz assaltos a camiões

ESTRADA DO AEROPORTO

Reabilitação anima utentes

A REABILITAÇÃO da estrada de acesso 
ao Aeroporto Internacional da Beira, do 
lado do Bairro da Manga, está a animar 
os cidadãos utentes, porque se reveste de 
grande importância para a circulação das 
viaturas.

O “Notícias” entrevistou algumas 
pessoas, que defenderam que após a sua 
reabilitação a estrada vai permitir que as 
viaturas circulem com melhor comodi-
dade, contrariando o cenário anterior, 
em que se apresenta bastante esburacada.

Luís Baptista, um dos nossos entre-
vistados, recordou que naquele troço, 
principalmente no tempo chuvoso, as 
pessoas enfrentavam sérias dificuldades 
para transitarem.

“Foi bom reabilitar a estrada. Gos-
taríamos de ver mais vias intervencio-
nadas, porque há muitas que precisam, 
principalmente neste tempo de chuva”, 
congratulou-se.

Por sua vez, Sebastiana Picardo con-
tou que já testemunhou alguns atrope-
lamentos e acidentes naquela estrada 
quando os condutores tentavam escapar 
dos buracos.

Por seu turno, Carimo Mussa come-
çou por reconhecer o esforço da edilidade 
na recuperação desta entrada, mas pediu 
para que olhassem igualmente para as es-
tradas dos bairros da Manga e Matacuane, 
que estão ainda em péssimas condições.

“Gostaríamos de ver mais interven-

ções neste sector. A estrada do Aeroporto 
é uma das vias mais importantes da cida-
de da Beira, mas alguns automobilistas 
não passavam por lá porque os buracos 
eram enormes e danificavam as suas via-
turas”, apontou.

Eva António, por sua vez, além de es-
tar satisfeita com a reabilitação da estra-
da, pediu para colocarem lombas, por-
que o movimento de pessoas e viaturas é 
enorme e com ela transitável pode trans-
formar-se num local perigoso.

“Antes da reabilitação havia uma 
lomba, pelo que acho necessário que se 
coloque de novo para conter a velocidade 
excessiva de alguns automobilistas que 
não respeitam os peões”, anotou.

Cassimo Mussá Eva António Luís Baptista Sebastiana Picardo

OS assaltos a camiões com car-
ga que entram e saem do Por-
to da Beira através da zona da 
Munhava-Matope têm como 
justificativa, invariavelmente, 
o desemprego em que muitos
jovens locais se encontram na-
quela área para recorrerem ao
roubo.

Moradores por nós ouvidos 
contaram que mesmo à luz do 
dia ainda é frequente ver ado-
lescentes e jovens a retirarem 
cargas dos camiões ou mesmo 
a drenarem combustível, apro-
veitando-se do engarrafamen-
to que se verifica à entrada do 
Porto da Beira.

José Corrente, um dos 
moradores com quem con-
versámos, contou que uma 
universidade local realizou um 
inquérito em que pretendia 
compreender as razões destas 
práticas, tendo chegado à con-
clusão de que os nativos não 

têm sido absorvidos pelas vá-
rias empresas que funcionam 
naquela área.

“Eles acham que desta ma-
neira estão a vingar-se, porque 
muitos dos que conseguem 
emprego nessas empresas são 
oriundos de outras regiões. Di-
zem que há uma empresa que 
recrutou muitos jovens para 
serem guardas e os seus ca-
miões já não sofrem assaltos”, 
elucidou.

Defendeu, num outro pro-
nunciamento, que ninguém 
está propriamente contra o re-
crutamento de pessoas de fora, 
mas apenas pretende-se que 
sejam dadas igualmente opor-
tunidades aos cidadãos locais.

Por conseguinte, a cor-
rente sugere um diálogo entre 
as partes interessadas porque, 
de facto, assaltar não pode ser 
visto como solução para um 
problema que, aliás, dura há 

bastante tempo.
Reconheceu que a Polícia 

tem feito o seu trabalho e por 
isso existe alguma redução dos 
casos, mas o problema persiste.

Por sua vez, João Alberto, 
outro entrevistado, afinou por 
um outro diapasão, criticando 
os que enveredam por este ca-
minho.

“Nasci aqui. Sempre vivi 
em condições precárias e sem 
condições mínimas, mas nun-
ca me meti em qualquer tipo 
de crime. Estudei debaixo de 
muito sacrifício vendendo o 
lixo que eu catava. Nunca me 
envolvi em roubos como mui-
tos dos meus amigos faziam ou 
fazem. Procurei viver uma vida 
da maneira mais honesta pos-
sível, mesmo com isso não está 
a ser possível”, lamentou, iro-
nizando que o emprego é para 
os outros, não para quem vive 
na Munhava-Matope.

ENTRETANTO, o “engarrafa-
mento” de camiões que tem 
sido recorrente à entrada 
do Porto da Beira favorece a 
ocorrência destes assaltos.

De acordo com Francis-
co João, um dos moradores 
daquela zona, os malfeitores 
“atacam” as viaturas quando 
estão completamente para-
das ou em marcha lenta à es-
pera da sua vez de entrarem 
ou saírem do recinto portuá-
rio, um processo que chega a 

levar várias horas.
“Se não houvesse esse 

“engarrafamento” acredito 
que não existiriam assaltos, 
porque a velocidade que os 
camiões levariam não daria 
tempo para alguém subir e 
descer. Seria um autêntico 
suicídio se alguém tentasse 
fazer isso”, descreveu este 
nosso entrevistado.

No seu entender, se hou-
vesse uma outra estrada de 
acesso ao interior do recinto 

UMA das actividades às quais 
os moradores da Munhava-
-Matope, sobretudo as mulhe-
res, se dedicam é a venda de
pedra. Neste contexto, preten-
dem criar uma associação para
melhor organizar o seu negó-
cio, visto que há quem venda
em locais impróprios. 

Teresa José, uma dessas 
vendedeiras, queixou-se de 
estar a trabalhar de forma di-
fícil e sem clientes porque há 
quem vende pedras em casa 
afastando assim os clientes do 
local estabelecido por todos 
para o exercício da actividade.

“Caso seja uma realidade a 
criação de uma associação será 
uma mais-valia, porque vai 
haver controlo. Sofremos com 
poeira aqui na estrada e outros 
vendem nas suas residências, 
o que para nós chega a ser de-
sonesto, porque não temos lu-
cro”, lamentou.

Por sua vez, Carlota Cam-
pira, outra vendedeira de pe-
dra na Munhava-Matope, re-

Vendedores de pedra associam-se

O
S assaltos que eram 
frequentes, mesmo 
à luz do dia, contra 
os camiões que dia-
riamente entram e 

saem do Porto da Beira através 
da zona da Munhava-Matope 
têm estado a reduzir nos últi-
mos tempos, facto atribuído 
à intensificação das acções de 
patrulhamento policial.

O “Notícias” trabalhou há 
dias naquela zona onde, en-
tre outros, ouviu os próprios 
camionistas, que exterioriza-
ram a sua satisfação perante a 
nova situação que se verifica, 

embora o mal não tenha sido 
completamente debelado.

Egídio Valente, por exem-
plo, afirmou que o patrulha-
mento é frequente e a Polícia 
tem estado nos locais onde os 
assaltos acontecem, o que está 
a contribuir sobremaneira para 
a redução dos casos.

“Se há algum problema 
penso que as pessoas deviam 
sentar-se e conversar para en-
contrarem uma solução que 
satisfaça todas as partes”, ar-
gumentou.

Por sua vez, Pedro Alber-
to, também camionista, afir-

mou que uma grande parte 
das pessoas que cometem 
assaltos são menores e muitas 
vezes descem dos camiões em 
movimento, correndo mes-
mo o risco de serem atrope-
lados.

Contou um episódio em 
que um jovem saltou de uma 
viatura e contraiu ferimentos 
graves num dos braços, mesmo 
sem ter logrado qualquer pro-
veito nessa sua incursão.

No entanto, Pedro Alber-
to também reconheceu que os 
assaltos estão a reduzir, porque 
a Polícia já conhece as arti-

manhas dos malfeitores e tem 
conseguido conter as suas ac-
ções.

Por seu turno, Baptista An-
tónio congratulou-se perante 
o que considerou resultados
visíveis do patrulhamento da
Polícia. Mesmo assim, alertou
aos assaltantes de combustível
que ainda praticam esta acti-
vidade que correm o risco de
perderem a vida.

“Roubam combustível com 
as viaturas em movimento, o 
que é perigoso, porque o veí-
culo pode arder e o pior acon-
tecer. Dizem que fazem isso 

por falta de emprego, mas nós 
achamos que essa não é a me-
lhor forma de ganhar a vida, 
porque podem ser presos e 
complicar ainda mais as suas 
vidas e das suas famílias”, de-
fendeu.

Enquanto isso, alguns 
agentes da lei e ordem que 
aceitaram falar à nossa Repor-
tagem, mas na condição de não 
serem identificados, também 
defenderam que os assaltos 
estão a reduzir consideravel-
mente, em consequência da 
intervenção da corporação na 
sua prevenção. Residentes reclamam

Engarrafamento favorece assaltos

Um desses membros da 
PRM explicou que a coorde-
nação de esforços entre os 
agentes e os guardas do Porto 
da Beira está a surtir efeitos e a 
contribuir sobremaneira para a 
redução dos assaltos.

“Temos estado em pronti-
dão para que casos como estes 
não aconteçam. Já conhece-
mos as manobras dos assal-
tantes, por isso afirmamos que 
diminuíram bastante as suas 
actuações neste local”, cele-
brou.

Contou um episódio em 
que tiveram que socorrer um 
dos assaltantes que ficou preso 
por cima de um camião porque 
o camionista havia montado
uma armadilha.

Outro membro da PRM que 
aceitou falar ao nosso matutino 
revelou que já houve várias pa-
lestras para consciencializar as 
pessoas para que não cometam 
crimes porque, além de corre-
rem o risco de serem presos, 
podem perder a vida.     

Acrescentou que os que já 

foram interceptados pela PRM 
contaram que fazem aquilo 
porque as empresas não em-
pregam jovens daquela zona, 
por isso se sentem revoltados. 
No entanto, defendeu que nem 
todos cometem assaltos por 
falta de emprego, mas porque 
querem ganhar a vida de forma 
fácil.

Apelou para que os jovens 
reúnam documentos e reme-
tam às empresas para serem 
admitidos, porque a solução 
não passa por assaltar camiões.

do Porto seria a solução defi-
nitiva.

Recordou, por exemplo, 
que o projecto de abertura da 
nova estrada na zona da Ce-
râmica permitirá o acesso di-
recto e rápido ao Porto e di-
minuirá consideravelmente o 
congestionamento ao longo 
na Estrada Nacional Número 
Seis (EN6).

Por sua vez, Jaime Jota, 
outro residente da Munha-
va-Matope, além de tocar no 

mesmo ponto do congestio-
namento de camiões como 
fonte dos assaltos, apoiou a 
ideia de construção de um 
novo acesso ao recinto por-
tuário.

“No meu entender, as 
estradas terciárias que não 
existem na Beira também 
contribuem para o tal “en-
garrafamento”. Por isso o 
Município deve criar condi-
ções de abrir mais estradas 
como forma de desconges-

velou que trabalham naquele 
local 40 pessoas, entre homens 
e mulheres, e com o pouco que 
conseguem angariar contri-
buem para a educação escolar 
dos seus filhos e para a alimen-
tação.

“Não estamos a vender 
como deve ser, porque não há 

clientes. Temos ido à lixeira 
recolher as pedras e partimos 
para vender. É um trabalho 
complicado que requer força e 
paciência», anotou.

A nossa fonte defendeu 
que não se pretende excluir 
ninguém, mas as pessoas que 
vendem nas suas casas po-

diam juntar-se a eles porque o 
objectivo é o mesmo: ganhar 
dinheiro. Mas quando os clien-
tes começam a baixar torna-se 
complicado.

Por outro lado, revelou que 
o processo de formação de uma
associação que vai albergar a
todos já está em marcha.

tionar a EN6, que tem sofrido 
bastante com camiões pesa-
dos que até danificam o pavi-
mento”, afirmou.

Munhava-Matope, onde o assalto a camiões é justificado pela “falta de emprego” O patrulhamento pela Polícia minimizou os roubos aos camionistas 

O acesso ao Porto nem sempre é feito em tranquilidade

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Nas cerimónias fúnebres, mantenha dois metros de distância das outras pessoas e use 
sempre a máscara. Evite passar a noite e refeições onde decorrem velórios ou cerimónias 

fúnebres. Cuide-se porque o vírus está em qualquer lugar.

Entrega ao Domicílio 
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Semanal

Compromisso com  os factos!

Mais informações: +258 21427061 | +258 84 9104321

publicidade@snoticias.co.mz  | info@snoticias.co.mz

JORNAIS IMPRESSOS

JORNAIS DIGITAIS

/

Levantamento nos balcões da Sociedade do Notícias

Ano Semestre Trimestre

2.340, 00 MT 1.170, 00 MT 585, 00 MT

Levantamento nos balcões da Sociedade do Notícias

O “Notícias” aconselha a renovação atempada da sua assinatura ou subscrição

ASSINATURAS 2022
Tabela de preços de Assinaturas

dos Jornais Notícias,Domingo e Desafio

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO

CONCURSO PÚBLICO N.º 06/DPIE-M/RA/2020

 Serviços de Consultoria para Realização de Actividades de
Participação e Educação Comunitária, Promoção de Higiene e Saneamento                                                                  

no Distrito de Marracuene (Lote 1)

De acordo com o artigo 61º 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 concurso acima foi Cancelado, 
em virtude de ter havido uma revisão orçamental para o objecto acima.

Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

2ª SECÇÃO

ANÚNCIO
A DOUTORA FELICIDADE DA CONCEIÇÃO ARNALDO RUNGO FREMO, JUÍZA DE DIREITO DESTE TRIBUNAL

Faz saber que por esta Secção correm termos processuais 
uns Autos de Acção Executiva para Entrega de Coisa Cer-
ta, registados sob o nº 05/21/A/Ex, que é exequente MARIA 
VIRGÍNIA BANGO QUIVE, move contra o executado ABÍLIO 
ALFEU, com último domicílio no bairro Belo Horizonte, re-
querendo que seja citado a fazer a entrega do talhão nº 210, 
localizado em Boane, bairro Belo Horizonte.
É desta forma citado o réu Abílio Alfeu, actualmente em par-
te incerta, para no prazo legal de 5 (cinco) dias, com dilação 
de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da afixação do 
presente edital, contestar, querendo, pelos fundamentos cons-
tantes da petição inicial, cujo duplicado da mesma se encontra 
à sua disposição no Cartório deste Tribunal, onde poderá ser 
solicitado em qualquer dia útil, dentro das horas normais de 
expediente, advertindo-se-lhe de que a falta de contestação, 
consideram-se confessados os factos articulados pela autora, 
seguindo os autos à revelia (artigos 972º, todos do CPC).
Mais é notificado para, dentro do mesmo prazo, escolher do-

micílio para receber as notificações ou constituir advogado na 
área da sede deste Tribunal, sob pena de não se efectuarem 
as notificações, considerando-se as decisões publicadas logo 
que o processo dê entrada na Secretaria, nos termos do artigo 
255, nº 2 do CP Civil.
Para constar se passou o presente edital e outros dois de 
igual teor que serão afixados nos locais indicados na lei, sen-
do um à porta do Tribunal, outro à porta do Conselho Muni-
cipal do local da última residência do executado.

Matola, aos onze dias do mês de Novembro do ano dois mil 
e vinte e um

A Escrivã de Direito
Ana Paula Mugita Segundanhe

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Felicidade da Conceição Arnaldo Rungo Fremo
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A 
BACIA do rio Mapu-
to atingiu ontem o ní-
vel de alerta, podendo 
transbordar, a qualquer 
momento, e causar 

inundações nas zonas ribeirinhas 
e perdas de culturas diversas.

As populações residentes 
ao longo deste rio devem estar 
atentas e evitar aproximar-se 
das zonas baixas. Ao mesmo 
tempo, devem retirar os equipa-
mentos agrícolas e as colheitas 
na fase de maturação, nas pró-
ximas horas.

O alerta é da Direcção Na-
cional de Gestão dos Recursos 
Hídricos (DNGRH) que aponta 
ainda que as bacias dos rios In-
comáti e Limpopo também são 
preocupação porque poderão 
transportar volumes elevados 
de água, devido às chuvas que 
ocorrem na África do Sul e/ou 
noutros países à montante.

O rio Limpopo em Chókwè 
apresenta fortes possibilidades 
de causar inundações localiza-
das, nas zonas baixas e ribeiri-
nhas, nas próximas 48 horas. 

Rio Maputo pode transbordar

Rios voltam a ameaçar no Sul do país

No Incomáti, que registou on-
tem um incremento de escoa-
mento, o cenário vai se repetir 
nas próximas 48 horas, disse 
Agostinho Vilanculos, especia-
lista DNGRH. 

“O nosso apelo é que os 
agricultores retirem as máqui-

nas das zonas baixas e colham 
as culturas já em estado de ma-
turação”, afirmou.

A DNGRH prevê ainda, nos 
próximos cinco dias, nas bacias 
do Zambeze, sub bacias do Re-
vúbuè, Chire e Licungo, a subi-
da do caudal, devido à ocorrên-

cia de chuvas.
A população vivendo em 

zonas baixas e ribeirinhas é 
apelada a manter-se em zonas 
altas e seguras e, evitar a tra-
vessia do leito dos rios, devido 
ao elevado volume de escoa-
mento.

Apela ainda à sociedade, em 
geral, para a observância de me-
didas de precaução nas bacias do 
Búzi, Púngoè e Zambeze. 

Os automobilistas com veí-
culos de suspensão baixa são 
chamados a tomarem medidas 
de precaução ao se fazerem às 
ruas nos bairros peri-urbanos da 
cidade da Beira.

O alerta é também para as 
autoridades municipais, pais e 
encarregados de educação para 
maior vigilância das crianças, 
evitando fazerem-se às valas de 
drenagem, poços e depressões, 
sob pena de serem arrastadas 
pela corrente das águas.

No seu boletim diário, a DN-
GRH indica para a ocorrência de 
chuva na ordem de 25,1 milíme-
tros na bacia do Incomáti, em 
Magude, 22,4 em Púngoè-Fron-
teira,  Zambeze-Zumbo (23.2 
mm) e Zóbuè (38 mm); Mona-
po-Rapale (92 mm) e barragem
de Nampula (27 mm); Meluli
(Namaita 59,3 mm) e Monte-
puez (Mecuia 18.4mm). cidade
da Beira, em Macúti (30.2 mm).

INQUÉRITO-INQUÉRITO

APESAR do terrorismo e da 
Covid-19, o ano recentemente 
terminado também foi mar-
cado por muitas realizações, 
com um impacto significativo 
para o país, segundo cidadãos 
ouvidos pelo “Notícias”, em 
Inhambane, a propósito do ba-
laço de 2021 e perspectivas para 
2022.

Asséncio Carlitos, estu-
dante universitário, disse que 
apesar de todas as adversidades 
registadas, o ano de 2021 tam-
bém foi de glória para os mo-
çambicanos, com a conclusão 
da construção da plataforma 
flutuante para a extracção do 
gás liquefeito na Bacia do Ro-
vuma, porque vai abrir portas 
para a industrialização do país 
e consequente redução do de-
semprego.

De igual modo, acrescen-
tou, foram inauguradas várias 
infra-estruturas sociais como o 
Aeroporto Internacional Filipe 
Jacinto Nyusi, em Gaza, siste-
mas de abastecimento de água, 
estradas, entre outras que vão 
catapultar o desenvolvimento 
de Moçambique.

Para Danilo Macie, 2021 foi 
um ano em que muitos cida-
dãos perderam as suas fontes 
de rendimento. Foi uma conti-
nuação do cenário que iniciou 
em 2020, após a eclosão da Co-
vid-19 e da intensificação do 
terrorismo, cuja manifestação 
começou em 2017.

Para 2022 antevê-se uma 
ligeira estabilização económica 
e social, com a retoma de algu-

mas actividades, com destaque 
para o projecto de gás lique-
feito, bem como o retorno das 
famílias deslocadas devido aos 
actos de terrorismo.

Flora Gomes, locutora e 
cantora, disse que 2021 foi um 
ano em que os moçambica-
nos puderam ver os dois lados 
da vida, o mau e o bom. Foi a 
continuidade das incertezas na 
saúde, no trabalho e na econo-
mia devido à pandemia.

“No início achei que não 
fosse possível superar as tur-
bulências, mas rapidamente 
percebi que as dificuldades 
vêm para renovar a confiança 

em Deus, e mostrar que não é o 
fim, mas o início de uma nova 
era”, disse.

Moisés Gabriel Júnior disse 
que 2021 foi um ano de desafios 
provocados pelo terrorismo em 
Cabo Delgado e pela Covid-19. 
Apesar destes factores negati-
vos, não deixou de ser um ano 
de muitas realizações. A partir 
do segundo semestre houve 
avanços nos sectores de trans-
porte, economia e justiça.

Espera que 2022 seja pro-
missor e com muitas realiza-
ções colectivas e individuais, 
culminando num ano econo-
micamente forte.

O ano de 2021 também foi
de realizações de impacto 

Asséncio Carlitos

Flora Gomes

Danilo Macie  

Moisés Gabriel Júnior

Manhiça vai ter novo edifício municipal

FOI lançada, semana passada, a 
primeira pedra para a construção 
de um edifício-sede do Conselho 
Municipal da Vila da Manhiça, 
província de Maputo, na expec-
tactiva de que venha a contribuir 
para a melhoria da prestação de 

diversos serviços aos munícipes.
Orçado em cerca de 60 mi-

lhões de meticais, o edifício 
compreende quatro pisos, 39 
gabinetes, seis secretarias para 
atendimento ao público, quatro 
salas de reuniões, anfiteatro e 

duas salas de sessões. 
As obras também contem-

plam a requalificação do monu-
mento aos heróis moçambica-
nos, avaliado em cerca de 600 
mil meticais, cuja inauguração 
está marcada para o próximo dia 

3 de Fevereiro. Luís Munguam-
be, presidente do Município da 
Manhiça, disse no acto do lan-
çamento da primeira pedra que 
o empreiteiro está a mobilizar
equipamento para a execução
das obras. “Com as actuais con-
dições de trabalho não é possível 
proporcionar bom atendimento
aos munícipes, porque numa
única sala funcionam vários ser-
viços. Assim decidimos avançar
com a construção de um novo
edifício”, disse.

Munguambe referiu que com 
o novo edifício estarão criadas
condições para que os funcio-
nários desenvolvam condigna-
mente as suas actividades. 

A obra deveria ter arrancado 
há cinco anos, mas o município 
tinha problemas em várias áreas, 
com destaque para vias de aces-
so, escolas e unidades sanitárias.

“Nos últimos dois anos en-
tregamos quatro escolas, duas 
unidades de saúde e melhora-
mos as vias de acesso. Ainda 
temos muitos desafios nos quais 

temos que nos concentrar, com 
enfoque para a provisão de água 
potável e ligações domiciliares 
de energia eléctrica”, precisou.

Por seu turno, Cristina Mafu-
mo, administradora da Manhiça, 
disse que um novo edifício para o 
município representa um ganho 
para todo o distrito, porque vai 
galvanizar o desenvolvimento.

“Saudamos o esforço que o 
município tem feito na satisfação 
das necessidades das pessoas, 
provendo serviços básicos. Es-
tas acções aconteceram graças às 
contribuições dos munícipes. O 
governo almeja que o município 
seja auto-suficiente financeira-
mente e contribua para o desen-
volvimento”, disse.

Lançada primeira pedra para a construção do edifício do conselho autárquico

Acesse: https://t.me/Novojornal
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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

Quarta-feira, 5 de Janeiro de 2022
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PELO menos 1114 cidadãos foram aten-
didos no Hospital Central de Nampula 
(HCN) vítimas de acidentes de viação, 
agressões físicas, quedas, queimadu-
ras e mordeduras. Esta informação foi 
partilhada por Dalva Cossa, porta-voz 
daquela unidade sanitária, no rescaldo 
da festa que caracterizou a passagem 
do fim-de-ano.

Não obstante estes números, Dalva 
Cossa afirmou que os Serviços de ur-
gência do Hospital Central de Nampula 
registaram um movimento calmo du-
rante a passagem do ano, no dia 31 de 
Dezembro. Contudo, os dois primeiros 
dias do ano novo, portanto, sábado e 
domingo, foram, segundo ela, dema-
siadamente agitados. Aliás, foram os 

dias em que mais casos de acidentes e 
agressões físicas se registaram.

Disse ainda que do total de doentes 
que deu entrada naquele que é o maior 
estabelecimento sanitário da Zona 
Norte do país, 385 foram por traumas, 
agressões físicas, quedas, queimadu-
ras e mordedura canina, tendo sido 
internados 68 pacientes e um caso de 
óbito por acidente de viação.

Entretanto, a nossa fonte reite-
rou a necessidade da observância das 
medidas de prevenção contra a Co-
vid-19, destacando o uso correcto da 
máscara de protecção facial, a lava-
gem constante das mãos ou desinfec-
ção com álcool em gel e o distancia-
mento físico.

SÉRGIO FERNANDO

O
S moradores da 
zona da barragem 
estão preocupados 
com os ataques de 
crocodilos, cuja 

frequência aumentou com a 
chegada da época chuvosa, 
quando o caudal do rio Monapo 
regista a sua subida.

Esta barragem é responsá-
vel pelo fornecimento de água 
à cidade de Nampula.

Depois de uma longa espe-
ra pelas chuvas, nos primeiros 
dias deste mês começou a cair 
sobre a cidade de Nampula. 
E os ataques protagonizados 

pelos crocodilos acontecem 
quando os moradores desta 
zona se fazem ao rio Monapo 
para pescar, tirar água ou du-
rante a travessia para a outra 
margem, onde desenvolvem 
actividades agrícolas.

Fátima de Castro, morado-
ra da zona da barragem, disse 
que desde o ano 2015, sempre 
nesta época, a presença de cro-
codilos tem sido notória. Mas 
antes disso crianças e adultos 
banhavam-se nas margens do 
rio, praticavam natação, entre 
outros desportos de lazer.

“Agora as pessoas evita-
vam se fazer ao rio nos meses 
de muita chuva, não somente 

por causa dos crocodilos, como 
também porque o caudal au-
menta de intensidade, fazendo 
com que a corrente das águas 
fique mais agressiva. Assim, só 
podemos esperar até ao mês de 
Março”, contou.

Estima-se que desde o ano 
de 2015 mais de 25 pessoas 
tenham sido atacadas por 
crocodilos. As autoridades 
comunitárias já solicitaram 
apoio, que consiste na cons-
trução de uma ponte sobre o 
rio Monapo. “Mas até agora 
nada foi feito”, lamenta Fáti-
ma Castro.

Entretanto, Nelson Carva-
lho, director de Comunicação 

e Imagem no Conselho Muni-
cipal de Nampula, disse que o 
plano de actividades e o res-
pectivo orçamento referente 
ao presente ano, recentemen-
te aprovado pela Assembleia 
Autárquica, não contempla a 
construção de pontes sobre o 
rio Monapo na zona da barra-
gem.

Contudo, afirmou que há 
projectos que poderão ser im-
plementados em função da ne-
cessidade prioritária por parte 
dos munícipes, mas a dinâmica 
que obrigará a edilidade a soli-
citar a revisão do referido plano 
vai depender da disponibilida-
de de recursos financeiros.

DOIS indivíduos recolhe-
ram recentemente às celas 
da Polícia da República da 
República de Moçambique 
(PRM) indiciados no tráfico 
e consumo de cannabis sa-
tiva, em diferentes locais da 
província de Nampula.

Um dos indivíduos foi 
neutralizado, durante uma 
patrulha de rotina da PRM, 
no bairro de Muahivire, na 
cidade de Nampula, indicia-
do na venda e consumo de 
suruma.

Para o efeito, a Polícia 

apercebeu-se de uma movi-
mentação estranha naquela 
área residencial, tendo en-
cetado diligências que cul-
minaram com a detenção do 
cidadão na sua residência.

Zacarias Nacute, porta-
-voz do Comando da PRM,
que prestou a informação
à imprensa, afirmou que a
corporação vai continuar a
trabalhar no sentido de “fa-
zer limpeza” em todos os
bairros da cidade, por forma
a livrar as áreas residenciais
da venda e consumo de dro-

gas.
Num outro caso de tráfi-

co, um indivíduo foi encon-
trado na posse de cannabis 
sativa, no controlo número 
2, via Murrupula, numa via-
tura de transporte de passa-
geiros. 

No processo de revista 
da referida viatura foi possí-
vel encontrar 17,5 quilogra-
mas de suruma, sendo que 
o mesmo foi encaminhado à
uma sub-unidade da Polícia
para que fosse processado
criminalmente.

NA BARRAGEM

Aumenta frequência 
de ataques de crocodilos

RESCALDO DO FIM-DE-ANO

Acidentes e agressões 
físicas vitimaram 
mais de mil pessoas

Tráfico e consumo 
de suruma leva às celas

Acesse: https://t.me/Novojornal
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PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE MULHER E ACÇÃO SOCIAL DE BOANE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea c) do número 2 do artigo 32 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica - se que os objectos 
do concurso a seguir foram adjudicados aos concorrentes seguintes.

Nº N˚ do Concurso Nome do Concorrente Objecto do concurso 
Valor de 

Adjudicação 
Incluindo IVA

1
04k020241/CC n˚13/
SDSMASB/UGEA/2021

SIDAT MEDICAL 
SOLUTIONS,LDA

Fornecimento de Material 
Médico Cirúrgico 101.088,00MT

2
04k020241/CC n˚12/
SDSMASB/UGEA/2021

STATIONARY, TECNOLOGY E 
SERVICES, LDA

Fornecimento de  Equipamento 
Informático 175.968,00MT

3
04k020241/CC n˚14/
SDSMASB/UGEA/2021

ELECTROMED Fornecimento de um Ecógrafo 327.600,00MT

4
04k020241/AJDn˚01/
SDSMASB/UGEA/2021

 ELECTROMED 
Aquisição de uma Resistência 
de Autoclave 64.350,00MT

5
04k020241/AD˚02/
SDSMASB/UGEA/2021

JAINEL SERVIÇOS
Aquisição de Baldes de Lixo 
com Pedal 

38.025,00MT

6
04k020241/CC n˚15/
SDSMASB/UGEA/2021

JONSH E SERVICE, LDA
Aquisição de Extintores, 
incluindo Manutenção e 
Reparação

36.825,00MT

7
04k20241/CC
n˚16/SDSMASB/UGEA/2021

STATIONARY TECHNOLOGY 
E SERVICES LDA

Fornecimento de Equipamento 
Informático 79.560,00MT

8
04k020241/CCn˚17/
SDSMAS/UGEA/2021

SIDAT MEDICAL 
SOLUTIONS, LDA

Fornecimento de Material 
Médico Cirúrgico 333.099,00MT

9
04k020241/CC 
n˚18/SDSMAS/UGEA/2021

SIDAT OFFICE SOLUTIONS, 
LDA

Fornecimento de Mobiliário de 
Escritório 81.315,00MT

10
04k20241/AD n˚03/
SDSMASB/UGEA/2021 SIDAT MEDICAL SOLUTION

Fornecimento de Material 
Médico Cirúrgico 48.555,00MT

A Directora Distrital
_____________________

Etelvina Graça Boavida Muhambe
(Medicina Dentária Geral de 1 ) 
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Convite para participação no concurso público para fornecimento de Sementes de Hortícolas, 
Tubérculos, Ferramentas Agrícolas, kits de Higiene A e Kits de Higiene B

Concurso # (PR Nº 9240,9243,9245 e 9246)

Secção 1 -  Informações sobre a instituição 

A CARE Internacional em Moçambique é uma organização não-governamental humanitária e de 

desenvolvimento, que opera em Moçambique desde 1986, nas áreas de resposta à emergência, Redução de 

Risco de Desastres e Programas de Desenvolvimento a longo prazo, como Agricultura, Água, Saneamento e 

Higiene, Género, Microcrédito e Poupança, Saúde Materna e Reprodutiva, HIV/SIDA e Advocacia. 

Secção 2 -  Convite para:

Como parte dos projectos: da Austrian Development Agency (ADA), a CARE lança um edital para fornecimento 

de Sementes de Hortículas, Tubérculos, ferramentas Agrícolas e kits de Higiene e de Dignidade que 

deverão ser entregues na província de Nampula-Cidade de Nacala e devem responder às especificações 
constantes no caderno de encargo:

Secção 3 -  Levantamento de cadernos de encargos

 Os Fornecedores interessados poderão obter mais informações incluindo os Cadernos de no endereço:

• Escritório da CARE Internacional Moçambique em Maputo na Av. Mártires de Mueda nº 596,

cidade de Maputo, durante o horário normal de expediente, de quarta-feira, 5 de Janeiro a terça-

feira, 11 de Janeiro, das 8.00 às 16.30 horas . Assim como por email, para carla.dasilva@care.org

e sinezia.muquivirele@care.org

Os Fornecedores interessados poderão acessar o Caderno de Encargos também a através do link:

https://bit.ly/3mUoJHc

O prazo do levantamento do caderno de encargo será até ao dia 11 de Janeiro de 2022 pelas 16.30, nos 
endereços da CARE mencionados acima.

O prazo da submissão dos documentos de licitação completos será até ao dia 14 de Janeiro de 2022, pelas 
16.30, nos endereços da CARE mencionados acima.

Para informações adicionais poderá contactar a CARE Internacional – Moçambique, através do endereço 
electrónico carla.dasilva@care.org e sinezia.muquivirele@care.org 
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CONFIRA OS MELHORES

LANCES DE FUTEBOL

NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

APESAR DOS “RUÍDOS” NA IMPLEMENTAÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO

Renamo quer eleições 
integrais em 2024

FELISBERTO ARNAÇA

A 
RENAMO quer que as 
eleições gerais, das as-
sembleias provinciais 
e distritais de 2024 
sejam realizadas na 

sua plenitude. O presidente do 
partido, Ossufo Momade, dis-
se, em entrevista a este Jornal, 
que o propósito da maior for-
mação política do país é que a 
lei seja cumprida.

“Nós temos um propósi-
to”, foi assim que respondeu 
Ossufo Momade ao “Notícias”, 
quando questionado sobre se a 
Renamo considera ou não a hi-
pótese de conversar com a Fre-
limo, no poder, sobre o adia-
mento das eleições distritais, 
uma vez reconhecidas algumas 
disfunções do modelo de des-
centralização em vigor no país.

Momade afirmou que o seu 
partido está a trabalhar com o 
propósito de governar. Disse, 
aliás, que a Renamo está a go-
vernar em alguns municípios, 

realizando um bom trabalho, o 
que lhe permite granjear sim-
patia dos eleitores destas uni-

dades territoriais.
“O nosso propósito é que a 

lei seja cumprida. Gostaríamos 

que em 2024 tivéssemos  elei-
ções gerais, provinciais e dis-
tritais. Este é o nosso foco.  

Família reconciliada
OSSUFO Momade diz ter feito 
tudo o que estava ao seu al-
cance para convencer Mariano 
Nhongo e os seus correligioná-
rios da Junta Militar a voltarem 
para a Renamo. Sublinhou que 
quando o dirigente da Junta 
Militar estava em vida foi de-
sencadeado um trabalho para 
que renunciasse à rebeldia e 
regressasse às hostes do parti-
do. Aliás, Momade disse nunca 
ter compreendido as razões por 
que Mariano Nhongo decidiu ir 
às matas e disparar contra ino-
centes.

“O que nós queríamos era 
que ele e todos os outros vol-
tassem. Eu falei com pessoas, 
incluindo o Conselho Cristão 
de Moçambique, para que fos-

sem ter com ele e convencê-
-lo a voltar à razão. Veja que
numa dessas vezes fui a Chi-
moio, reuni com os familiares
de André Matsangaíssa Jr no
sentido de o convencer à ra-
zão. Quando visitei um centro
em Catandica, em Manica, en-
contrei-me com alguns com-
batentes da Junta, conversei
com eles, procurei saber a mo-
tivação para estarem na Junta
Militar e eles me disseram que
sabiam muito bem. Disse-lhes
para regressarem ao partido, a
Renamo. Nós queremos reunir
a família”, disse Ossufo Mo-
made, acrescentando que todo
o membro da Renamo que veja
algum problema no funcio-
namento do partido deve ca-

nalizar a sua preocupação aos 
órgãos internos e não primar 
pela violência para conseguir a 
solução.

Entretanto, sobre o proces-
so de Desmilitarização, Des-
mobilização e Reintegração 
(DDR), o presidente da Rena-
mo reafirmou o compromisso 
do seu partido para com a paz 
em Moçambique, sublinhando 
que esse compromisso é tal que 
“até aceitamos engolir sapos”. 
Disse terem já sido desmobili-
zados 3268 combatentes e mais 
de 90 elementos da Junta Mili-
tar e desactivadas várias bases 
do ex-movimento.

Ossufo Momade afiançou 
que a Renamo gostaria que 
mais homens seus fossem en-

quadrados na Polícia, mas re-
conheceu que é um processo 
que tem suas nuances e, por 
conseguinte, leva o seu tempo.

Sobre as pensões para os 
desmobilizados, reclamadas 
por muitos dos desmobiliza-
dos do partido, revelou que há 
indicações de que serão pagas 
este mês de Janeiro.

“Isso encoraja-nos, por-
que nós não queremos ter 
mais Nhongos. Temos que 
trabalhar para termos uma 
paz efectiva no país. Há infor-
mações que dão conta que as 
pensões não abrangerão so-
mente os desmobilizados da 
Renamo no âmbito do DDR, 
mas também outros desmo-
bilizados”, disse.

ENTRE vários aspectos refe-
ridos por Ossufo Momade na 
entrevista como sendo uma 
inquietação da Renamo está 
a velha alegação de partidari-
zação do Estado. Segundo ele, 
as instituições do Estado estão 
partidarizadas.

A despartidarização do Es-
tado foi um dos assuntos le-
vados pela Renamo à mesa de 
negociações com o Governo 
no Centro de Conferências Joa-
quim Chissano, em Maputo, 
que resultariam na assinatura 
de um acordo entre o anti-
go Presidente da República, 
Armando Guebuza, e Afonso 
Dhlakama.

Ossufo Momade entende 
que enquanto a Frelimo con-
tinuar a “manipular” o Apa-
relho do Estado difícil será o 
relacionamento entre o seu 
partido e as instituições. Para 
consubstanciar a alegação, in-
dicou que durante as eleições a 
Renamo tem estado a apresen-
tar queixas e recursos junto dos 
tribunais de primeira instância 

O PRESIDENTE da Renamo 
disse que a paz e a reconci-
liação não vão para além da 
capital do país - Maputo - e 
são falaciosamente propa-
lados para granjear simpatia 
e apoio da comunidade in-
ternacional. De acordo com 
Ossufo Momade, estes dois 
elementos, fundamentais 
para a construção de um Es-
tado de Direito Democrático, 

se esgotam na capital do país, 
contrastando com a prática e 
a realidade à medida que dela 
se afasta.

“Eu troco impressões com 
o Presidente da República
sempre que ocorrer uma si-
tuação. Mas o mesmo já não se 
verifica entre o nosso delegado
provincial e o administrador
distrital. Nós gostaríamos que
o que é praticado na capital do 

país fosse igualmente pratica-
do fora dela. O que se verifica 
à medida que saímos de Ma-
puto para os distritos é muita 
intolerância e provocação. Se 
a Renamo respondesse pela 
mesma moeda não teríamos 
esta paz no país”, disse, indi-
cando que nas províncias tem 
havido frequentemente ten-
tativas de inviabilização das 
actividades políticas da Rena-

mo, que incluem até proibição 
aos agentes económicos locais 
do ramo de hotelaria e turismo 
de aceitar reservas para hos-
pedagem.

Porém, de acordo com Os-
sufo Momade, mesmo com es-
sas tentativas de inviabilização 
a Renamo e o seu partido con-
seguiram cumprir o seu plano 
de actividades em 2021 e o ba-
lanço é positivo.

Paz e reconciliação 
não vão além da capital

Despartidarização do Estado

e nas esquadras policiais, de-
nunciando comportamentos e 
atitudes que indiciam violação 
da Lei Eleitoral, mas têm sido 
liminarmente rejeitados.

“Continuamos a dizer que 
temos que trabalhar para des-

partidarizar o Aparelho do Es-
tado. Reconhecemos que não 
é fácil, pois é uma doença que 
vem desde 1975. Muitos fun-
cionários pensam que Apa-
relho do Estado é Frelimo. O 
funcionário do Aparelho do 

Estado recebe através do erário 
público, isto é, dos impostos 
dos moçambicanos. Duran-
te as eleições, por exemplo, o 
professor e a Polícia são usados 
como instrumentos da Freli-
mo”, afirmou.

“A paz e a reconciliação não vão para além da capital”, censura o presidente da Renamo

“Nós queremos governar os distritos”, aponta Ossufo Momade
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ANÚNCIO DE CONCURSO

TRANSPORTER TENDER/ BTL_AMOSTRA-0002

A Bolloré Transport & Logistics Moçambique, SA  é uma Sociedade comercial de 
direito moçambicano, com sede na cidade de Maputo. 
Tendo sido adjudicada para o fornecimento de serviços de transporte de Amostras 
laboratoriais, a Bolloré Transport and Logistics irá recorrer a sistemas de transportes 
nacionais para realizar o transporte das amostras entre as Unidades Sanitárias 
remotas e os laboratórios Distritais e Provinciais, para que nestes, sejam realizados 
os exames laboratoriais. 

O projecto terá início na província de Manica no princípio do mês de Março de 2022.

Nesse contexto, a Bolloré Transport & Logistics, convida os demais transportadores 
a submeter as suas propostas técnica e financeira para prestação de serviços na 
província de Manica. 

 REQUISITOS DE SUBMISSÃO

Aos fornecedores interessados em participar no concurso, queiram por favor 
submeter a sua manifestação de interesse para o email 
Tender.BTLMOZ@bollore.com

O prazo para o pedido de Termos de Referência é: 12 de Janeiro de 2022, 
Quarta-Feira às 17.00h, hora local.
O prazo para envio das Propostas Técnica e Financeira é: 14 de Janeiro de 2022, 
Sexta-Feira às 17.00h hora local.

Por favor, inclua a referência do concurso no assunto do e-mail: TRANSPORTER 
TENDER/ BTL_AMOSTRA-0002
Visitas e chamadas telefónicas não serão aceites

Beira, aos 5 de Janeiro de 2022
65

PEDIDO DE PROPOSTA DE SERVIÇOS

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em Moçambique pretende 

contratar uma empresa de consultoria especializada e com capacidade comprovada 

em matérias de desenvolvimento e implementação de sistemas de informação, 

para a informatização do Cadastro Nacional da Protecção Alternativa (CNPA). 

Nesta primeira etapa a contratação consistira no desenvolvimento de um sistema 

informático do cadastro em modalidade piloto na província e cidade de Maputo. 

Para o alcance do objectivo preconizado, com esta consultoria espera-se que sejam 

realizadas, dentre outras, as seguintes tarefas: 

• Exame da documentação de referência e apresentação da proposta técnica e

financeira, incluindo o plano e cronograma de implementação do projecto. A

proposta técnica e financeira devem incluir uma clara explicação sobre a

abordagem a ser seguida para o desenvolvimento e para a preparação dos

formandos, para um trabalho independente;

• Realização de reuniões regulares de monitoria do progresso com a equipa

multissectorial composta pelos especialistas das instituições interessadas,

MGCAS, Tribunal Supremo, Procuradoria e UNICEF;

• Plano de adequação/melhoria das condições de infraestruturas dos locais de

implementação;

• Depois da pilotagem e teste terá que evoluir do protótipo ao sistema acabado,

robusto, completo, alinhado com os requisitos e funcionalidades

adicionais que o beneficiário quer introduzir, interoperável,

perfeitamente alinhado e adaptado ao ambiente e ao usuário, ao fluxo da

informação e de trabalho, “user friendly” bem como documentado e instalado

numa infraestrutura adequada inclusive de suporte, “backups, disaster plans,

help desk” etc.

As empresas interessadas podem solicitar os documentos do concurso através do e-

mail: amabote@unicef.org 
A referência LRPS-AMA-2021-9172573 deve ser indicada no assunto do email. 

Prazo para apresentação de propostas: 24 de Janeiro, às 12h00 horas 

amabote@unicef.org
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OS actos terroristas na provín-
cia de Cabo Delgado, ataques 
no Centro do país e a Covid-19 
tornaram o ano de 2021 cheio 
de incertezas para os moçambi-
canos mas, graças ao esforço do 
Governo e de toda a sociedade, 
foi possível contrariar este qua-
dro negativo com realizações 
que catapultaram o desenvolvi-
mento. 

Esta posição é defendida por 
Francisco Mucanheia, deputa-
do da Assembleia da República 
e presidente da Comissão da 
Administração Pública e Poder 
Local, para quem esta situação, 
em particular a Covid-19, 
criou incertezas conjunturais 
como restrições económicas em 
todo o mundo.

Mucanheia saúda o empe-
nho do Governo porque, segun-
do suas palavras, não foi fácil 
trabalhar no meio de dificul-
dades, numa situação em que o 
efeito da pandemia viral reduziu 
drasticamente a disponibilidade 
dos parceiros internacionais em 
prestar apoio ao país.

Congratulou ainda o Exe-
cutivo pelos resultados obtidos 
no Teatro Operacional Norte no 
combate aos terroristas, onde 
as Forças de Defesa e Segurança 
(FDS), com o apoio das forças 
militares da SADC e do Ruanda 
têm conseguido resgatar a se-
gurança. 

“As notícias que nos che-
gam indicam que está a reduzir a 
incidência dos ataques dos ter-
roristas. Não foram eliminados 
completamente, mas vive-se 
uma situação de relativa acalmia 
e retoma da vida das comunida-

A 
CERIMÓNIA cen-
tral do lançamento 
do recenseamento 
militar, que arran-
cou segunda-feira 

última em todo o território 
nacional, vai ter lugar esta 
sexta-feira na cidade de 
Chókwè, província de Gaza, 
e será orientada pelo Minis-
tro da Defesa Nacional, Cris-
tóvão Chume. 

Este processo abrange 
jovens de ambos os sexos 
nascidos em 2004 bem como 
aqueles que não puderam se 
inscrever nos anos anterio-
res, desde que não tenham 
ultrapassado os 35 anos de 
idade.

O evento será replica-
do em todas as províncias e 
para que o processo decorra 
sem sobressaltos os centros 
de recrutamento já têm em 
funcionamento os postos 

onde estão afectos agentes 
recenseadores previamente 
formados. 

Igualmente, foi distri-
buído em Dezembro último 
todo o material de traba-
lho a ser usado no processo, 
cujo término está previsto 
para 28 de Fevereiro próxi-
mo, cujas metas a alcançar 
por cada província já foram 
estabelecidas pelo sector da 
Defesa.

Por exemplo, a cidade de 
Maputo, onde as cerimónias 
vão ter lugar no Distrito Mu-
nicipal KaNyaka, a meta é de 
inscrever este ano 20.970 jo-
vens de ambos os sexos para 
o Serviço Militar.

Segundo o chefe do Cen-
tro de Recrutamento e Mo-
bilização da Cidade de Ma-
puto, Virgílio Assinde, deste 
número previsto 12 mil são 
homens e 8 mil mulheres, 

distribuídos pelos sete dis-
tritos municipais.

Trata-se dos distritos 
municipais de KaMubukwa-
na, KaMpfumu, KaMavota, 
KaNyaka, Nlhamankulu, 
KaTembe e KaNyaka, onde 
foram criados no global 70 
postos de recenseamento 
militar e formados 144 agen-
tes recenseadores.

Cientes dos cuidados a 
ter neste período que o país 
atravessa, caracterizado pela 
eclosão do novo coronaví-
rus, Virgílio Assinde avan-
çou que o sector criou todas 
as condições para que os 
agentes recenseadores e os 
jovens previnam-se da pan-
demia.

Detalhou que em cada 
posto foi colocado álcool 
para a desinfecção das mãos, 
baldes contendo água e sa-
bão, para além da rigorosi-

dade que está a ser exigida 
para o uso da máscara, tanto 
por parte dos agentes recen-
seadores como dos utentes.

Para garantir o cumpri-
mento da meta estabelecida, 
Assinde convidou a todos 
os jovens a se dirigirem aos 
postos instalados nas suas 
zonas residenciais com an-
tecedência, lembrando que 
este é dever de cada um e é 
condição para ter acesso a  
outros documentos, como 
por exemplo a carta de con-
dução ou passaporte.

Avançou ainda que o 
processo vai ter lugar nos 
estabelecimentos escolares e 
outras instituições especifi-
cadas nas localidades, postos 
administrativos, conselhos 
municipais, sedes distritais 
e capitais provinciais, bem 
como nas missões diplomá-
ticas e consulares.

RECENSEAMENTO MILITAR

Campanha lançada
oficialmente em Chókwè

Já iniciou o recenseamento militar em todo o país

CONSIDERA DEPUTADO DA AR

Um ano de incertezas às realizações

O Governo conseguiu contrariar o quadro negativo causado pela Covid-19
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des”, disse.
De acordo com o deputa-

do, o avanço das Forças de De-
fesa e Segurança e seus aliados 
permitiu o restabelecimento 
de infra-estruturas e serviços 
como comunicações, sistemas 
de abastecimento de água e li-
gações rodoviárias entre dife-
rentes distritos da província de 
Cabo Delgado.

“Portanto, apesar das in-
certezas, o povo moçambicano 
conseguiu adaptar-se às adver-
sidades e, ao mesmo tempo, o 
Governo foi muito imaginativo 
e criativo ao desenhar soluções 
que permitiram que não tivés-
semos níveis graves de fome no 
seio das comunidade”, afirmou 

Mucanheia.
Para o deputado, os mo-

çambicanos estão de parabéns 
porque, apesar de todas as di-
ficuldades experimentadas, 
conseguiram colocar à mesa o 
mínimo para se alimentarem e 
assim manter a vida das famí-
lias.

Disse que a Assembleia da 
República acompanhou atenta-
mente as realizações e os desa-
fios do Governo ao longo do ano 
passado “e, como bancada da 
Frelimo, fomos dando o nosso 
encorajamento para que conti-
nuasse a encontrar soluções que 
fossem à altura, dentre as quais 
o reforço das capacidades ope-
rativas das Forças de Defesa e

Segurança na província de Cabo 
Delgado”.

Francisco Mucanheia dis-
se também que este foi um dos 
poucos pontos que uniu as três 
bancadas parlamentares, no-
meadamente a Frelimo, Rena-
mo e o MDM que convergiram 
em muitos aspectos.

“Como se pode notar, não 
houve muitas divergências so-
bre esta matéria, apenas foram 
colocadas ao Governo questões 
de pedido de informação, o que 
é normal”, disse, anotando que 
o importante é que, ao fim do
dia, todos os deputados enco-
rajaram o Executivo a encontrar
soluções, estando todos de pa-
rabéns.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONCURSO PÚBLICO N.º 47A000141/SBQP/01/2022, CONTRATAÇÃO DE UMA 
EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE PEQUENAS 

BARRAGENS E RESERVATÓRIOS ESCAVADOS

1. O Governo de Moçambique recebeu um financiamento do Governo da Holanda para
o custo do Programa de Capacitação e Desenvolviemento Institucional do Sector de
Águas, do qual o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos pretende
usar uma parte do valor para contratar uma empresa de consultoria para elaboração da
Estratégia de Pequenas Barragens e Reservatórios Escavados.

2. Neste contexto, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, através
da Direcção Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos convida consultores elegíveis a
apresentarem a manifestação de interesse para  prestação de serviços de consultoria do
objecto acima indicado.

3. A manifestação de interesse deverá ser acompanhada pela seguinte informação:
i) Carta de manifestação de interesse;
ii) Curriculum Vitae da empresa;
iii) Experiência relevante relativa a execução de serviços similares com o mínimo de 5

anos, anexando documentos  comprovativos;
iv) Experiência em planeamento, desenvolvimento e gestão estratégica de pequenas
barragens e reservatórios escavados; e

v) Apresentação de cartas abonatórias.

4. As propostas de manifestação de interesse redigidas em língua Portuguesa deverão ser
entregues até às 11.00 horas do dia 25 de Janeiro de 2022, data em que as mesmas
serão abertas em sessão pública pelas 11.15 horas, no endereço abaixo, na presença
dos concorrentes que desejarem participar.

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

Maputo, aos 4 de Janeiro de 2022
Departamento de Aquisições

11779

CONCURSO Nº 007/FDC/21/SC

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

QUATRO (4) CONSULTORES INDIVIDUAIS
DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA HUMANITÁRIA

A FDC - Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, é uma Instituição de utilidade pública, sem fins 
lucrativos, que visa fortalecer as capacidades das comunidades desfavorecidas, com objectivo de vencer a 
pobreza e promover a justiça social em Moçambique

A FDC através de diferentes iniciativas financiadas pela Fundação Bill & Melinda Gates (BMGF) tem estado 
desde 2019 a implementar vários projectos de resposta aos desastres causados pelas mudanças climáticas e 
conflito armado. Como resultado desse trabalho, as duas fundações definiram a necessidade de fortalecer a 
capacidade da FDC para melhor intervir providenciando de forma eficaz e eficiente resposta humanitária face 
aos choques climáticos cíclicos e conflito armado.
Nesse âmbito, a FDC irá trabalhar com uma equipa de 4 consultores, contratados de forma individual, visando 
operacionalizar o desenvolvimento de capacidades e desenho duma estratégia de desenvolvimento no 
contexto da assistência humanitária.

É neste contexto que a FDC pretende contratar Serviços de Consultoria Individual, 4 consultores, a serem 
contratados de forma individual, para realização das seguintes consultorias:

1. Especialista em Análise Organizacional
2. Especialista em Mudanças Climáticas e Avaliação de Risco
3. Especialista de Área Social
4. Especialista em Desenho de Estratégia de Intervenção Humanitária

Mais detalhes sobre cada uma das consultorias, podem ser encontrados nos Termos de Referência através do 
link:  https://bit.ly/31jWl9u

Duração da consultoria
A consultoria terá uma duração de cerca de cinco meses a partir da data da assinatura do contrato.

Neste contexto, a FDC convida Consultores Individuais interessados a apresentarem Manifestação de Interesse.

A manifestação de interesse deverá incluir o CV detalhado, Evidências de Consultorias similares realizadas 
nos últimos 3 anos, Certificados de Habilitações e outros diplomas. A avaliação das manifestações de Interesse 
será com base na Qualificações e Experiência do Consultor. 

As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no endereço abaixo indicado até ao dia 17 de Janeiro de 
2022, em mão ou por email, no seguinte endereço:

FDC – Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade
Av. 25 de Setembro Nº 270, Bloco II do Prédio TimesSquare, 3 º andar
Email: contratacoes@fdc.org.mz
Maputo 

Maputo, Dezembro 2021
Autoridade Competente
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

DIRECÇÃO NACIONAL DO PATRIMÓNIO DO ESTADO
Comissão de Avaliação e Alienação do Imóvel em Estado de 

Ruína 

EDITAL
1. Torna-se público que aceitam-se propostas em cartas fechadas, até às

9.00 horas do dia 7 de Fevereiro de 2022, dirigidas ao Presidente
da Comissão de Avaliação e Venda do Imóvel em Estado de Ruína,
a serem entregues na Direcção Nacional do Património do Estado,
Repartição de Gestão de Imóveis do Estado, sita na Av. Julius Nyerere,
n° 449/469, 8° Andar, Torre A, para compra do imóvel em ruína,
localizado na Av. 24 de Julho, nº 6441, Cidade de Maputo.

2. A abertura das cartas/propostas está marcada para às 9.15 horas do
dia 7 de Fevereiro de 2022, no Auditório “B” do Edifício do Ministério
da Economia e Finanças, sito na Av. Julius Nyerere, n° 449/469, 1°
Andar, Bloco “B”.

3. As propostas deverão ser apresentadas em papel A4, em língua
portuguesa, sem rasuras, emendas, entrelinhas que não sejam
ressalvadas, carimbadas (caso seja uma sociedade comercial), com a
indicação do nome e a assinatura do proponente, Número Único de
Identificação Tributária, Estatutos da Sociedade, devendo ainda indicar,
ao abrigo do nº 1 do artigo 7 do Regulamento de Alienação, à título
oneroso, de empresas, estabelecimentos, instalações, quotas e outras
formas de participação financeira da propriedade do Estado, aprovado
pelo Decreto nº 21/89, de 23 de Maio, conjugado com o artigo 6 do
Diploma Ministerial nº 97/92, de 8 de Julho, o seguinte:

a) O preço por que o proponente pretende adquirir o imóvel
expresso em metical;

b) As condições de pagamento;
c) O destino a dar ao imóvel; e
d) Data do início das obras.

4. A falta de observância do estipulado no número anterior, implica a
rejeição da proposta pela Comissão.

5. O concorrente deverá fazer-se presente no acto da abertura das
propostas, por si próprio ou por intermédio de um representante,
portador de uma credencial devidamente autenticada, sob pena de
rejeição da sua proposta pela Comissão.

6. O imóvel será adjudicado ao concorrente que apresentar maior oferta
na proposta inicial ou, em caso de empate entre 2 ou mais propostas,
aquele que apresentar a maior oferta no acto de desempate.

7. A Base de licitação do imóvel é fixada em 5.034.205,44MT (cinco
milhões, trinta e quatro mil, duzentos e cinco meticais e quarenta
e quatro centavos).

8. Os concorrentes poderão visitar o imóvel objecto do presente concurso,
no indereço indicado no número 1 do presente Edital, das 8.00 às
15.00horas, até ao dia 5 de Fevereiro de 2022.

9. O presente concurso público é regido pelo Diploma Ministerial nº
97/92, de 8 de Julho, e subsidiariamente pelo Decreto nº 21/89, de 23
de Maio, e Decreto nº 42/2018, de 24 de Julho.

Maputo, aos 29 de Dezembro de 2021

O Presidente da Comissão

Virgulino Chicochane Nhate
(Ilegível)
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ANÚNCIO DE VAGA
A Missão dos EUA em Maputo / Moçambique procura candidatos 
elegíveis e qualificados para a vaga de Carpinteiro.

FUNÇÃO BÁSICA  

Trabalhando na Secção de Gestão de Instalações da Embaixada, 
o carpinteiro realiza trabalhos de manutenção preventiva e de
reparação planificada e não só em acabamentos e montagens de
interiores, mobiliário e acessórios em todos os edifícios e insta-
lações da Missão, incluindo propriedades residenciais próprias
e arrendadas. O titular desta posição fará reparações, ajustes e
montagem de portas, janelas, equipamento, revestimentos de pa-
redes, tectos e pavimentos, para-sóis e persianas; mobiliário fixo;
pintura de várias superfícies; e substituição de produtos especifi-
cados de vidro com recurso a materiais de instalação necessários.

Uma cópia da descrição completa da posição apresentando todos 
os deveres e responsabilidades encontra-se disponível no seguin-
te link: https://mz.usembassy.gov/embassy/jobs/

Todos os candidatos interessados nesta posição deverão subme-
ter a sua candidatura até ao dia 11 de Janeiro de 2022, través 
do seguinte link: https://erajobs.state.gov/dos-era/moz/va-
cancysearch/searchVacancies.hms

Assunto: Solicitação de Propostas (RFA) 
N.º Sol_72065622RFA00002 – USAID/Mozambique Small Town

Sanitation (STS)

O Governo dos Estados Unidos, representado pela Agência dos Estados Unidos 
para o Desenvolvimento Internacional (USAID) em Moçambique procura propostas 
competitivas de organizações qualificadas, interessadas em fornecer serviços no âmbito 
da implementação do projecto USAID/Mozambique Small Town Sanitation, conforme 
descrito na RFA e anúncio completos, disponíveis em: www.grants.gov sob o título 
“USAID/Mozambique Small Town Sanitation”.

Os licitantes são incentivados a lerem toda a RFA, que inclui todos os requisitos 
contratuais pertinentes, as condições e instruções exigidas para a apresentação de uma 
proposta. O principal ponto de contacto para esta RFA é o Sr. George Boateng. Quaisquer 
perguntas relacionadas com a mesma deverão ser enviadas por e-mail para Tânia Conde, 
em tconde@usaid.gov, e George Boateng, em gboateng@usaid.gov, até à data e hora de 
encerramento especificadas na RFA. 

As empresas ou organizações devem prestar atenção aos prazos mencionados na 
primeira página da RFA. A USAID não se responsabiliza por erros de dados resultantes 
de processos de transmissão ou conversão.  Alertamos para o facto de as emendas a 
este concurso poderem ser ocasionalmente emitidas e publicadas no “website” indicado 
acima.  A USAID recomenda a todas as entidades interessadas a verificarem com 
regularidade o “website” acima para eventuais alterações.

As propostas, em resposta a esta RFA, deverão ser enviadas por correio electrónico ao 
Sr. George Boateng, com uma cópia para a Sra. Tânia Conde. Apenas as submissões 
electrónicas serão aceites. Os proponentes são responsáveis por garantir que as 
propostas sejam recebidas pela USAID no prazo estabelecido, conforme especificado na 
RFA.

Esta RFA de forma alguma obriga a USAID a outorgar um contrato, nem a pagar quaisquer 
custos incorridos na preparação e apresentação de uma proposta. A adjudicação de 
um contrato ao abrigo desta RFA está sujeita à disponibilidade de fundos e a outras 
aprovações internas da USAID.

12058

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

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

ENCONTRE AS MELHORES 

VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO
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ADMINISTRATION OF WATER AND SANITATION INFRASTRUCTURES, IP

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
(CONSULTING SERVICES - SELECTION OF COMPANIES)

Cyclone Idai & Kenneth Resilience and Emergency Recovery Project
Loan N.º: IDA-D5190

Consultancy Services for the Detailed Project Design and Construction Supervision 
of the Coastal Protection in the city of Beira - Mozambique

Reference. N.º (Procurement Plan): MZ-AIAS-162295-CS-QCBS

The Government of Mozambique (GoM) has received from the World Bank, KfW and Invest 
International via the DRIVE program, a financing donation equivalent to 120 million dollars 
to fund urban drainage and coastal protection infrastructure investments under the Post-
Cyclones Idai and Kenneth Resilient Recovery Project and intends to apply part of the 
resources in consulting services. The requested consultancy services relate to the coastal 
protection investments will be divided into two separate contracts: (i) a lump sum contract 
for the preparation of the detailed design and tender documents for the rehabilitation of the 
coastal protection of the city of Beira and (ii) a time-based contract for the supervision of 
coastal protection works in the city of Beira. It is to highlight that the intention is to award 
both contracts to the same firm.

The contract for the preparation of the detailed design will be financed by Invest International 
via theD2B program, while the contract for the supervision of works will be co-financed by 
the World Bank and KfW (50%), and by Invest International / DRIVE (50%).

The Consultancy for the preparation of the detailed design and the tender documents will 
have a duration of six (6) months while the Consultancy for the supervision of the coastal 
protection works will have a duration of 30 months, being 18 months for works and 12 
months for the Defect Liability Period (DLP).

Detailed Terms of Reference (TOR) for these consultancies can be found on the following 
website: www.aias.gov.mz. It is noted that these TOR are a draft version which will be 
finetuned before the proposal stage of this assignment.

AIAS, IP now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in 
providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating 
that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. 
The shortlisting criteria are:

1. Core business area in coastal engineering consulting services and supervision of
works contracts with indication of annual turnover of relevant coastal projects and
number of staff active in this field;

2. At least 7 years of experience in civil engineering, flood protection or other disciplines
with similar nature and complexity;

3. At least 2 assignments of detailed designs and bidding documents of coastal protection 
projects or similar concluded in the last 5 years, with a construction value of at least
US$20 million, which have been implemented;

4. At least 1 assignment of supervision contract of coastal protection projects or others
of similar size and complexity concluded in the last 5 years, with a minimum contract
value of US$1 million;

5. 3 (three) years of working experience working in developing countries with a particular 
focus on sub-Saharan Africa. Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage.

The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 
3.17 of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016, revised in 
November 2017 and August 2018, establishing World Bank policy on conflict of interest.

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should indicate 
clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. In 
the case of a joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and severally 
liable for the entire contract, if selected.

A Consultant will be selected according to the method “QCBS” – Selection Based on Cost 
Quality established in the Procurement Regulation.

More information can be obtained at the address below, during business hours from 8:00 
am to 3:30 pm.

Expressions of interest must be delivered to the address below by January 26, 2022, at 3:30 
pm local time and must clearly indicate: “Consulting Services for the Detailed Project 
Design and Supervision of Coastal Protection Construction Works in the City of Beira 
- Mozambique”.

Av. Eduardo Mondlane, n.º 1352, 4.º Andar
Tef. +258 21 303339
Fax: +258 21 303341
Email: procurement.aias@gmail.com
Maputo – Mozambique
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ADMINISTRAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUA E SANEAMENTO, IP

PEDIDO DE MANIFESTACÃO DE INTERESSE
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SELECÇÃO DE EMPRESAS)

Projecto de Recuperação Resiliente de Emergência Pós-Ciclones Idai e Kenneth
Nº do Empréstimo: IDA-D5190

Serviços de Consultoria para Elaboração do Projecto Executivo e Fiscalização das 
Obras de Construção da Protecção Costeira na Cidade da Beira - Moçambique

Referência. N.º (Plano de Aquisições): MZ-AIAS-162295-CS-QCBS

O Governo de Moçambique (GdM) recebeu do Banco Mundial e da Invest International 
através do programa DRIVE, uma doação de financiamento equivalente a 120 milhões de 
dólares para financiar investimentos em infra-estruturas de drenagem urbana e protecção 
costeira no âmbito do Projecto de Recuperação Resiliente Pós-Ciclones Idai e Kenneth e 
pretende aplicar parte dos recursos em serviços de consultoria. Os serviços de consultoria 
solicitados relacionados com os investimentos na protecção costeira serão divididos em dois 
contratos separados: (i) um contrato de valor global para a elaboração do projecto executivo 
e documentos do concurso para a reabilitação da protecção costeira da cidade da Beira e 
(ii) ) um contrato baseado no tempo para a fiscalização das obras de protecção costeira na
cidade da Beira. Note-se que a intenção é adjudicar os dois contratos à mesma empresa.

O contrato para a elaboração do projecto executivo será financiado pela Invest International 
através do programa D2B, enquanto o contrato para a supervisão das obras será co-
financiado pelo Banco Mundial e KfW (50%), e pela Invest International / DRIVE (50%).

A Consultoria para a preparação do projecto executivo e dos documentos do concurso 
terá a duração de 6 (seis) meses, enquanto a Consultoria para a fiscalização das obras de 
protecção costeira terá a duração de 30 meses, sendo 18 meses para as obras e 12 meses 
para o Período de Responsabilidade de Defeito (DLP).

Os Termos de Referência (TOR) detalhados para essas consultorias poderão ser encontrados 
no seguinte site: www.aias.gov.mz. Observa-se que estes TOR são uma versão preliminar 
que será ajustada antes da fase de solicitação de propostas (RFP).

A AIAS, IP convida empresas de consultoria elegíveis (“Consultores”) a manifestarem seu 
interesse para o fornecimento destes Serviços. Os consultores interessados   deverão fornecer 
informações que demonstrem que possuem as qualificações exigidas e a experiência 
relevante para executar estes Serviços. Os critérios de avaliação são:

1. Possuir como área de actividade principal, os serviços de consultoria em Engenharia
Costeira e supervisão de contratos de obras com indicação do volume de negócios
anual dos projectos costeiros relevantes e número de pessoal activo nesta área.

2. Mínimo de 7 anos de experiência em engenharia civil, protecção contra inundações
ou outras disciplinas de natureza e complexidade semelhantes;

3. Mínimo de 2 projectos executivos e documentos de concurso de protecção costeira
ou similares concluídos nos últimos 5 anos, com valor de construção de pelo menos
U$20 milhões, e que tenham sido executados;

4. Mínimo de 1 contrato de supervisão de projectos de protecção costeira ou outros de
dimensão e complexidade similares celebrados nos últimos 5 anos, com um valor
mínimo de contrato de US $ 1 milhão;

5. Três (3) anos de experiência de trabalho em países em desenvolvimento, com foco
particular na África Sub-sahariana. Os CVs do pessoal não serão avaliados nesta fase.

Chama-se atenção aos consultores interessados, à Seção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 das 
“Regras de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mundial, Julho de 2016, Revisado 
em Novembro de 2017 e Agosto de 2018, estabelecendo a política do Banco Mundial sobre 
conflito de interesses.

Os consultores poderão fazer parceria com outras empresas para melhorar as suas 
qualificações, mas devem indicar claramente se a associação é na forma de uma joint venture 
e / ou subconsultoria. No caso de uma joint venture, todos os parceiros da joint venture serão 
solidariamente responsáveis   pela totalidade do contrato, se seleccionados.

O Consultor será seleccionado de acordo com o método “QCBS” - Seleção Baseada na 
Qualidade e no Custo, estabelecido no Regulamento de Aquisições.

Mais informações poderão ser obtidas no endereço abaixo, no horário comercial, das 8.00 
às 15.30 horas.

As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até ao dia 26 
de Janeiro de 2022, às 15.30 horas, hora local, e devem indicar claramente: “Serviços 
de Consultoria para a Elaboração do Projecto Executivo e Fiscalização das Obras de 
Construção da Protecção Costeira na Cidade da Beira - Moçambique”.

Av. Eduardo Mondlane, n.º 1352, 4 ° Andar
Tef. +258 21 303339
Fax: +258 21 303341
E-mail: procurement.aias@gmail.com
Maputo – Moçambique

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL 

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

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis
EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL
BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

Termos e condições aplicavéis
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ANÚNCIO DE VAGA

Ref.ª: 016/BL/PC/2021 - 1 AUDITOR INTERNO

O Banco Letshego SA, é uma subsidiária da Letshego Holdings Limited, um 

grupo financeiro (bancário) presente em mais de 11 países em África, com 

mais de 20 anos de experiência no mercado Africano procura um (1) Auditor 

Interno para Maputo, com os seguintes requisitos:

FUNÇÃO BÁSICA: 

Rever a eficácia do controlo para mitigar o risco de perdas resultante de 

processos internos, pessoas e sistemas inadequados ou com falha ou eventos 

externos por meio de violações de controlo interno, fraude ou outros problemas 

operacionais. 

PERFIL DO CANDIDATO: 

• Licenciatura em Contabilidade;

• Pelo menos 4 anos de experiência contínua relevante, de preferência em

uma instituição financeira;

• Membro em boa situação da OCAM;

• Compreensão das metodologias e técnicas de auditoria interna e externa,

incluindo análise de dados;

• Conhecimento das Normas de Auditoria Interna;

• Compreensão dos Modelos Operacionais de Negócios;

• Habilidades de comunicação e apresentação;

• Capacidade de trabalhar em um ambiente de ritmo acelerado;

• Capacidade de construir relacionamentos com os colaboradores internos

e outras instituições;

RESPONSABILIDADES CHAVE:

• Realizar auditorias financeiras, operacionais e de conformidade detalhadas

e preparar relatórios oportunos de acordo com o plano de trabalho de

auditoria do Banco;

• Verificar e relatar a utilização adequada da equipa e outras optimizações

de recursos;

• Participar do estabelecimento de um plano de auditoria com base em

riscos;

• Rever a adequação e eficácia do controlo interno nas funções do Banco e

identificar oportunidades de melhoria;

• Discutir as descobertas da auditoria com os proprietários do processo e

chegar a um acordo e recomendar melhoria;

• Preparar um relatório preliminar de auditoria por escrito para cada

trabalho de auditoria;

• Demonstrar flexibilidade e assumir a responsabilidade de concluir o plano

de trabalho;

Oferta

• Possibilidade de integrar em uma empresa sólida;

• Integração em equipa jovem e dinâmica;

• Vencimento compatível com a experiência/função.

Disponibilidade: Imediata
Aos interessados que reúnam os requisitos acima mencionados 
deverão enviar o seu CV indicando o NÚMERO DA REFERÊNCIA, a VAGA  
para                           jobslfsm@letshego.com ou para miltonm@letshego.com 
ou para    telmav@letshego.com. Poderão igualmente entregar em mão as 
candidaturas nas instalações do Banco Letshego, Edifício “Okapi Plaza”, sitas 
na Av. Albert Lithul, esquina com Av. 25 de Setembro, entrada número 15, 6º 
andar, Maputo, junto ao RH até ao dia 17 de Janeiro de 2022.
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ANÚNCIO DE VAGA

Assistente de TI

Objectivo da vaga: 

Assegurar que o equipamento de TI funcione e é mantido em forma para o efeito, de acordo com 
o serviço e os padrões estabelecidos no Acordo de Nível de Serviço (SLA) e nos Indicadores de
desempenho chave (KPIs); Responsável por resolver problemas de TI e aconselhar o pessoal sobre
a utilização do sistema, ao mesmo tempo que cumpre a função de apoio de serviços empresariais
chave sob a supervisão do Gestor de TI.

Requisitos essenciais: 

• Qualificação acreditada em TI;

• Mínimo de 1 ano de experiência num papel de apoio informático;

• Boas capacidades organizacionais e interpessoais;

• Boa comunicação oral, trabalho em equipa e capacidade de autogestão;

• Bom nível de inglês e português.

Contrato: 1 ano com possibilidade de renovação

Salário mensal:  USD 1,197.28  

Local de Trabalho: Alto Comissariado Britânico, Maputo 

Para uma descrição completa da vaga e submissão da sua candidatura, visite: 
https://bit.ly/34aopOf 

COMO APLICAR: Para encontrar todas as informações sobre a posição e como aplicar, aceda:
 https://bit.ly/34aopOf 

Esta vaga está também publicada no nosso Facebook: UK in Mozambique 
Prazo para candidaturas: 14 de Janeiro de 2022

Nota: As candidaturas são somente online. Só os candidatos seleccionados para entrevistas se-

rão contactados. 

Maputo, aos 30 de Dezembro de 2021
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ANÚNCIO DE VAGA

Finanças / Gestor de Serviços Empresariais Adjunto 

 Cobertura de Licença - Maternidade

Objectivo da vaga: 

Prestar apoio e aconselhamento sobre processos financeiros no posto, liderando o planeamento financeiro 
e apoiando a tomada de decisões. Coordenar processos financeiros precisos e oportunos no posto, incluindo 
orçamentação, previsão, aconselhamento à direcção e parceiros, e comunicações relacionadas.
Apoiar o funcionamento eficaz da equipa de serviços corporativos do Alto Comissariado Britânico em 
Moçambique.
Informar um leque diversificado de interessados sobre todos os assuntos financeiros, fazendo recomendações 
baseadas em previsões precisas de despesas e na política e processo financeiro central.

Requisitos essenciais: 

• Experiência mínima de dois anos em funções financeiras;
• Forte compreensão da orçamentação e do controlo orçamental;
• Experiência com MS Word e MS Excel;
• Capacidade de compreender e interpretar políticas, regulamentos e regras;
• Forte capacidade analítica, com capacidade de resolução de problemas utilizando dados;
• Boa capacidade de organização e comunicação interpessoal.

Contrato: 6 meses

Salário mensal: USD 2.107,52  

Local de Trabalho: Alto Comissariado Britânico, Maputo 

Para uma descrição completa da vaga e submissão da sua candidatura, visite:
 https://bit.ly/3zdudSi 

COMO APLICAR: Para encontrar todas as informações sobre a posição e como aplicar, aceda: 
https://bit.ly/3zdudSi 

Esta vaga está também publicada no nosso Facebook: UK in Mozambique 
Prazo para candidaturas: 14 de Janeiro de 2022

Nota: As candidaturas são somente online. Só os candidatos seleccionados para entrevistas serão contac-

tados. 

Maputo, aos 31 de Dezembro de 2021
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1 Introdução

A Faculdade de Economia (FACECO) da Universidade Eduardo Mondlane 
(UEM) em parceria com a Faculdade de Ciências  Económicas e Empresariais 
(FCEE) da Universidade Rovuma anuncia que aceita inscrições para candidatos 
interessados em prosseguir os seus estudos de pós-graduação para obtenção 
dos graus de Doutor em Economia ou Doutor em Gestão.

Os programas de Doutoramento em Economia e em Gestão da FACECO/UEM 
enquadram-se nas prioridades estabelecidas pelo governo moçambicano no 
seu Plano Estratégico do Ensino Superior bem como, nos Planos Estratégicos da 
UEM e da FACECO no processo de transformação da UEM numa Universidade 
de Investigação.

Os programas de Doutoramento em Economia e em Gestão envolvem a 
intervenção de várias universidades estrangeiros tais como: Wits University, 
Addis Ababa University, Covenant University, University of Ruanda, University 
of Uganda, University of Dar Es Salaam no âmbito dos memorandos de 
Cooperação existentes que visam contribuir para a valorização do ensino 
superior em Moçambique através de um amplo programa de formação 
de quadros no nível superior. A cooperação inclui os níveis dos conteúdos 
programáticos dos cursos, da docência, da investigação e publicação dos 
respectivos resultados em revistas científicas de revisão de pares.

2 Objectivos dos Programas Doutorais

Os Programas de Doutoramento têm por objectivo principal dotar os 
doutorandos de um conjunto de conhecimentos e competências profundos em 
áreas específicas de Economia e de Gestão e desenvolver capacidades para a 
realização de investigação científica. Os objectivos específicos compreendem: 

v Munir os doutorandos de competências do exercício da profissão na
sua área de especialização;

v Desenvolver competências de formulação de problemas de investiga-
ção em campos específicos da Economia e da Gestão, de análise crítica
e interpretação de dados e discussão e apresentação dos resultados
das investigações;

v Capacitar os doutorandos de Economia e de Gestão a fazer investiga-
ção numa perspectiva multidisciplinar e transversal; e

v Desenvolver a intelectualidade e cultura académica orientada para a
docência, investigação e extensão nos domínios teóricos e práticos de
Economia e de Gestão

3 Duração dos Programas Doutorais:

3 anos (1 ano lectivo +2 anos de pesquisa) correspondentes a um total de 
180 créditos. Os planos de estudos poderão ser consultados no portal da 
Faculdade de Economia… http://www.economia.uem.mz

4 Natureza dos Programas Doutorais:
Programas híbridos combinando duas partes: uma curricular que envolve 

unidades curriculares obrigatórias e unidades curriculares de especialização, 
e outra dedicada a uma investigação independente envolvendo seminários de 
investigação e a preparação, submissão e defesa da Tese de Doutoramento.

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

5 Vagas Disponíveis e Selecção de Candidatos

Os cursos de Doutoramento oferecem 30 vagas, das quais 15 são para o 
curso de Economia e 15 para o curso de Gestão, em cada um dos campos.

São critérios preferenciais de admissão de candidatos: 

v Geral:

• Grau de Mestrado Académico (não-profissionalizante) em
Economia, Gestão ou áreas afins, com uma nota final mínima de
14 valores;

v Indicadores de selecção:

• Nota final do curso de Mestrado Académico

• Área de formação ao nível do Mestrado;

• Resultados de entrevista de selecção;

• Experiência em investigação;

• Experiência de trabalho na área de especialização;

• Publicações;

• Qualidade da monografia ou síntese da proposta de investigação;

• Domínio das Línguas Portuguesa e Inglesa

A selecção dos candidatos aos programas de Doutoramento em Economia e 
em Gestão será efectuada por uma Comissão Científica composta por docentes 
intervenientes,  FACECO/UEM e FCEE/UniRovuma 

6 Propinas  e início do Programa de Refrescamento/ Refreshment

O Programa de Refreshment, que antecede os cursos de Doutoramento será 
frequentado pelos candidatos pré-seleccionados mediante o pagamento 
de uma taxa única de 60.000,00MT (sessenta mil meticais). O programa 
terá lugar entre Fevereiro e Maio de 2022. As candidaturas aos cursos de 
Doutoramento em Economia e em Gestão vão decorrer de 10 a 28 de Janeiro 
de 2022, obedecendo os procedimentos para a candidatura constantes 
da secção 7 deste edital.  A selecção das candidaturas vai decorrer de 31 
de Janeiro a 4 de Fevereiro de 2022. As listas serão publicadas no dia 8 
de Fevereiro de 2022.   As inscrições para a frequência do Programa de 
refreshment vão decorrer de 15 a 18 de Fevereiro de 2022. As aulas de 
refrescamento vão iniciar a 21 de Fevereiro de 2022.
Depois do Programa de Refreshment, os candidatos seleccionados para a 

frequência dos programas de doutoramento estarão sujeitos aos seguintes 
pagamentos: 

v Propina única de inscrição na FACECO, no início do programa e
válida para toda a duração do programa no valor de 30.000,00MT
(trinta mil meticais).

v Propina mensal na FACECO no valor de 20.000,00MT (vinte mil
meticais) /mês. O Curso tem a duração de 30 meses de tempo útil

7 Procedimentos para a candidatura

Os candidatos aos cursos de Doutoramento em Economia e em Gestão 
deverão dirigir uma carta de candidatura ao Director da Faculdade de 
Economia, indicando na mesma a sua disponibilidade financeira para o 
pagamento pontual das propinas indicadas, à qual deverão anexar a seguinte 
documentação: 

v Formulário de candidatura (devidamente preenchido e assinado);

v Fotocópia autenticada do BI ou do DIRE;

v Fotocópias autenticadas pelo Notário, do Certificado de habilitações
literárias do nível de Mestrado ou equiparado, com a discriminação
das disciplinas e correspondentes classificações obtidas. (Os certi-
ficados que não foram emitidos pelas instituições competentes de
Educação da República de Moçambique deverão ser acompanhados
do respectivo reconhecimento do Ministério da Educação;

v Curriculum Vitae;

v Duas cartas de recomendação, sendo uma delas proveniente de uma
entidade académica cujo assinante tenha o grau de Doutor;

v Carta de autorização do local de trabalho (dirigida ao Director da
Faculdade de Economia, se for aplicável); e

v Talão de depósito de 10.000,00MT (dez mil meticais), a
favor da Faculdade de Economia, na conta UEM – Faculdade
de Economia - Mestrado, BCI número 11996282101; NIB:
000800001199628210180. Este valor destina-se ao processa-
mento do expediente do candidato e não é reembolsável.

A documentação acima referida deverá ser entregue no Registo Académico 
de Pós-graduação da Faculdade de Economia da UEM, Campus Universitário 
Principal, Maputo, e da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais 
(FCEE) da Universidade Rovuma, Campus Universitário de Napipine, 
Nampula, de 10 a 28 de Janeiro de 2022. 

Contactos: UEM 846352240, UniRovuma 843916100

Faculdade de Economia 

 PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EM ECONOMIA E EM GESTÃO

CONVITE
&

CONSULTA PÚBLICA 
PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL

São convidadas as partes interessadas e afectadas a 
participarem na consulta pública em conformidade 
com o artigo 15 do Decreto n.º 54/2015, de 31 de 
Dezembro que aprova o Regulamento sobre o Processo 
de Avaliação de Impacto Ambiental.

A consulta pública terá lugar às 10.00 horas do dia 
11 de Janeiro numa das salas do edifício que alberga 
a clínica, localizado no cruzamento entre as avenidas 
Eduardo Mondlane e Vladimir Lenine, zona da Pandora. 

A vossa presença será uma honra e contribuição para 
o ambiente.

Números de contactos: 85-5164289/84-6737094

Pinto Duarte Madeira
Consultor Ambiental 

Certificado n.º 50/2019
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Anúncio de Adjudicações de Concursos
De acordo com o n.º 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 
de Março, o Fundo de Desenvolvimento de Transportes e Comunicações anuncia a adjudicação dos 

seguintes concursos:

Tabela 1:

Nº do Concurso Objecto
Modalidade de 

Contratação
Concorrente
Adjudicado

Valor de 
Adjudicação

26/UGEA/
FTC/2021

Contratação de Serviços de 
Seguro para 60 Autocarros 

de Transporte Público 
Urbano de Passageiros

Concurso 
Público

Lote I-
MOÇAMBIQUE 

COMPANHIA DE 
SEGUROS, SA

7,934,129.70MT

26/UGEA/
FTC/2021

Contratação de Serviços de 
Seguro para 60 Autocarros 

de Transporte Público 
Urbano de Passageiros

Concurso 
Público

Lote II-
MOÇAMBIQUE 

COMPANHIA DE 
SEGUROS, SA

13,046,252.19MT

A Entidade Contratante
Janeiro de 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS 

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO

Faz-se público que FABIÃO 
SIMÃO MANUEL SAROIA, 
natural de Maputo e residente 
na Matola, no bairro de 
Mulotane Bill, requereu 
autorização para a mudança do 
seu nome, para passar a usar 
o nome completo de FÁBIO 
SIMÃO MANUEL SAROIA.

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

Maputo, aos 16 de Dezembro 
de 2021

A Directora Nacional Adjunta
Fátima J. Achá Baronet

(Conservadora e Notária 
Superior)

63

Acesse: https://t.me/Novojornal
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1. CONTEXTO

A Sasol Petroleum Temane (SPT) Limitada e a Sasol Petroleum Mozambique (SPM) 
Limitada (doravante designadas por Sasol) operam activos de petróleo e gás 
natural em Moçambique, ao abrigo do Contrato de Produção de Petróleo (PPA) e do 
Contrato de Partilha de Produção (PSA), respectivamente. A Sasol constatou que as 
comunidades se estabeleceram dentro das Zonas de Protecção Parcial (PPZ), áreas 
protegidas que incluem gasoduto, linha tronco, linhas de fluxo e poços, dentro da 
PPZ. Um inquérito recente solicitado pela Sasol identificou e listou as famílias e infra-
estruturas afectadas e elaborou o Plano de Acção de Reassentamento (RAP) com o 
objectivo de reassentar as familias em áreas fora da PPZ. A Sasol está obrigada e 
comprometeu-se com estas comunidades. A Sasol procura obter os serviços de um 
empreiteiro de construção civil adequado para realizar o escopo de trabalho planeado 
da seguinte forma:

1.1 Escopo da Construção de Edifícios:

As Obras de Construção Civil necessárias incluem, mas não se limitam à construção 
de casas, igreja, escolas, casas de professores, cozinhas, casas de banho, casas de 
banho nas escolas e igrejas, instalação de sistemas solares, furos de água e sistemas 
de distribuição de água e saneamento; incluindo fundações, elementos estruturais 
de betão, tijolos, telhados, acabamentos e acessórios de construção e fornecimento 
e instalação de canalização, drenagem, sistemas eléctricos, pintura e isolamento. Os 
trabalhos serão executados nas áreas e arredores de Mangungumete, Mangarelane, 
Mabine, Chitsotso, Temane e Joaquim Marra e incluem:

• Várias casas de projecto peri-urbano de reassentamento completas com 
fornecimento de energia solar, bem como sistemas de reticulação de água e 
saneamento.

• Edifícios escolares juntamente com casas para professores. incluindo o 
fornecimento de energia solar, bem como sistemas de reticulação de água e de 
saneamento.

• Outras infra-estruturas comunitárias 

• Perfuração de furos de água nas áreas designadas.

• Demolição de estruturas rurais existentes, tais como casas, cozinhas, casas de 
banho, latrinas, celeiros, capoeiras, bancas de lojas (baracas), armazéns para 
machambas, igreja rural, escolas rurais, etc.

• Encerramento e desactivação segura de furos de água.

1.2  Requisitos e Especificações da Construção Civil

O projecto RAP requer obras de construção normalmente necessárias para os 
projectos de reassentamento. As obras de construção previstas devem estar em 
conformidade, mas não limitadas às seguintes normas e práticas:

• Lei de Saúde e Segurança no Trabalho (OHS): 1993 Regulamentos de Construção, 
2014 da África do Sul 

• SANS 10400 - A aplicação do Regulamento Nacional de Construção Civil
• SANS 1200 - Especificação padronizada para a construção de engenharia civil
• SANS 2001 - Obras de construção
• SANS 10299 - Desenvolvimento, manutenção e gestão dos recursos de águas 

subterrâneas

1. BACKGROUND

Sasol Petroleum Temane (SPT) Limitada and Sasol Petroleum Mozambique (SPM) 

Limitada (hereinafter referred to as Sasol) operate upstream oil and natural gas assets 

in Mozambique, under the Petroleum Production Agreement (PPA) and Petroleum 

Sharing Agreement (PSA) respectively. Sasol has identified that communities have 

settled inside the Partial Protection Zones (PPZ) protected areas which includes the 

pipelines, trunklines, flowlines and wells, under PPZ. A recent survey commissioned 

by Sasol has identified and listed affected households and establishments that are 

affected and compiled the Resettlement Action Plan (RAP) aimed to resettle them to 

areas outside the PPZ. Sasol is obliged and committed these communities. Sasol is 

seeking to procure services of a suitable civil construction contractor to carry out the 

planned scope of work as follows:

1.1 Building Construction Scope: 

The required Civil Construction Works includes, but not limited to, the construction 

of houses, church, schools, teachers houses, kitchens, bathrooms, ablution facilities 

(households as well as for schools and church), solar systems installation, water 

boreholes and water distribution systems and sanitation; including foundations, 

structural concrete elements, brickwork, roofing, finishes and building fixtures and 

provision and installation of plumbing, drainage, electrical systems, painting and 

insulation. The work shall be executed in the areas and vicinity of Mangungumete, 

Mangarelane, Mabine, Chitsotso, Temane and Joaquim Marra and includes:

• Several resettlement peri-urban design houses complete with solar electrical 

provisioning as well as water reticulation and sanitation systems.

• School buildings together with houses for teachers. inclusive of solar electrical 

provision as well as water reticulation and sanitation systems.

• Other community facilities 

• Drilling of water boreholes in the designated areas.

• Demolition of existing rural structures such as houses, kitchens, bathrooms, 

latrines, barns, capoeiras, shop stalls (baracca’s), storage houses for machambas, 

rural church, rural schools, etc.

• Plugging and safely decommissioning of water boreholes.

1.2 Civil Construction Requirements and Specifications

The RAP project requires Construction Works commonly required for resettlement 

scope requirement projects. The planned construction work shall conform, but not 

limited to the following standards and practices:

• Occupational Health and Safety act (OHS): 1993 Construction Regulations, 2014 of 

South Africa 

• SANS 10400 – The application of the National Building Regulations

• SANS 1200 – Standardized specification for civil engineering construction

• SANS 2001 – Construction works

• SANS 10299 – Development, maintenance and management of groundwater 

resources

2. OBJECTIVO DESTA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (EOI)

Esta EOI destina-se a solicitar informações necessárias para permitir à Sasol identificar 
e avaliar empreiteiros de construção civil devidamente qualificados e experientes 
registados, estabelecidos e a operar na República de Moçambique, a fim de pré-
qualificar tais empreiteiros para um convite à participação em futuros processos de 
concurso para o desenvolvimento de habitação e infra-estruturas deste Projecto de 
Reassentamento.

As partes interessadas são exigidas a demonstrar na sua resposta competência 
e experiência para executar com sucesso as Obras de Construção Civil, tal como 
listadas abaixo e em conformidade com os requisitos e critérios técnicos aplicáveis 
ao Projecto de Reassentamento da Sasol, satisfazendo ao mesmo tempo a 
legislação aplicável, normas e especificações aceitáveis, bem como os requisitos 
de conteúdo local.

A Sasol convida os empreiteiros elegíveis a apresentar e em resposta as informações 
relevantes para demonstrar a capacidade da sua organização, qualificações, 
certificações e experiência prévia para executar obras de habitação e desenvolvimento 
de infra-estruturas peri-urbanas.

3. DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO ESSENCIAL A SER ENVIADA

Solicita-se aos empreiteiros que assegurem que sejam fornecidos detalhes suficientes 
para cada item abaixo e que a submissão seja estruturada estritamente de acordo 
com a lista de documentação e informação exigida no presente documento:

3.1 Conteúdo local

a. Fornecer detalhes da estrutura de propriedade do Empreiteiro [percentagem
de participação detida pelos accionistas, bem como uma descrição da identidade
dos accionistas] e detalhes do registo da empresa nos termos da legislação
moçambicana.

b. Indicar a percentagem de mão-de-obra, pessoal e direcção de nacionalidade 
moçambicana que o Empreiteiro prevê utilizar para executar as Obras.

c. Indicar que percentagem do custo estimado do Empreiteiro, considerando a compra 
de materiais e serviços em Moçambique;

3.2 Fornecer informação financeira relevante para os últimos 3 anos, ano corrente e 
uma previsão para o próximo ano. [Volume de negócios, lucro líquido e reservas totais 
de capital próprio].

a. Capacidade técnica

b. Fornecer um registo detalhado do trabalho realizado durante os últimos 5 anos 
especificamente para a categoria referenciada.

3.3 Fornecer detalhes dos trabalhos realizados para a Sasol em Moçambique durante 
os últimos 5 anos.

3.4 Fornecer pormenores completos sobre o seguinte: Competências técnicas do 
empreiteiro; qualidade e capacidade do equipamento; competências, qualificações, 
experiência e capacidade dos recursos; sistemas de planeamento / sistema de 
medição do progresso; e capacidade da oficina para provar que pode executar com 
sucesso a Obra aplicável à categoria referenciada.

2. OBJECTIVE OF THIS EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

This EOI is intended to solicit information required to enable Sasol to identify and 

assess suitably qualified and experienced civil construction Contractors registered, 

established and operating in the Republic of Mozambique, in order to pre-qualify 

such Contractors for an invitation to participate in future bidding process of this 

Resettlement Project’s housing and infrastructure development.

Interested parties are required in their response to demonstrate competency and 

experience to successfully execute Civil Construction Works as listed below and 

in compliance with the technical requirements and criteria applicable to Sasol’s 

Resettlement Project while satisfying applicable legislation, acceptable standards 

and specifications as well as local content requirements.

Sasol hereby invites eligible Contractors to submit and in response relevant information 

to demonstrate their organisation’s ability, qualifications, certifications and previous 

experience to perform peri-urban housing and infrastructure development Work.

3. ESSENTIAL DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE

SUBMITTED

Respondents are kindly requested to ensure that sufficient detail is provided for each 

item below and that the submission is structured strictly in accordance with the list 

of required documentation and information hereunder: 

3.1 Local Content

a. Provide detail of the Contractor’s ownership structure [percentage shareholding 

held by shareholders as well as a description of the identity of shareholders] and 

details of registration of the company in terms of Mozambican legislation.

b. Indicate what percentage of Mozambican labour, staff and management the 

Contractor envisages using to execute the Works.

c. Indicate what percentage of the Contractor’s estimated cost would be based on 

Mozambican procured materials and services.

3.2 Provide relevant financial information for last 3 years, current year and a forecast 

for next year. [Turnover, net profit and total equity reserves].

a. Technical capability

b. Provide a detailed track record of work performed over the past 5 years specifically 

for the referenced category. 

3.3 Provide details of work performed for Sasol in Mozambique over the last 5.

3.4 Provide full details of the following: Contractor’s technical skills; equipment 

quality and capacity; resources’ skills, qualifications, experience and capacity; 

planning systems / progress measuring system; and workshop capacity to proof that 

it can successfully execute the Work applicable to the referenced category.

3.5 Fornecer informações e detalhes dos sistemas acreditados de qualidade, saúde, 
segurança e gestão ambiental do Empreiteiro, bem como de todas as acreditações 
aplicáveis.

3.6 Fornecer detalhes sobre os conhecimentos e experiência do Empreiteiro em 
matéria de NEC.

3.7 Capacidade de conduzir negócios na língua inglesa

4. PRÉ-QUALIFICAÇÃO DOS PROPONENTES

Os potenciais concorrentes serão seleccionados em termos de critérios de avaliação, 
conforme determinado pela Sasol a seu exclusivo critério, considerando os detalhes 
fornecidos pelos proponentes, todas as outras informações, incluindo todos os riscos 
associados a este projecto. A pré-qualificação dos concorrentes será seleccionada 
pela Sasol, a seu exclusivo critério e sujeita aos requisitos regulamentares de 
conteúdo local.

Os empreiteiros que satisfaçam os critérios de pré-qualificação serão solicitados a 
assinar um Acordo de Não Divulgação (NDA) com a Sasol antes de receberem qualquer 
outra informação relativa ao projecto.

5. INSTRUÇÕES DE SUBMISSÃO

Os Empreiteiros interessados e elegíveis devem apresentar as informações e 
documentação acima estipuladas de acordo com o seguinte: 

Endereço de email: sptprocurement@sasol.com ,marcado à atenção do 
Coordenador do Projecto RAP

Descrição do Projecto: Projecto de Reassentamento RAP 

Data de Encerramento: 21 de janeiro de 2022

Hora de Encerramento: 15:00 (UTC+02:00) Harare, Pretória

Os detalhes desta manifestação de interesse estão também disponíveis no site oficial 
da Sasol: https://www.sasol.com/psa-project 

6. NOTA IMPORTANTE

Os empreiteiros interessados e elegíveis devem ter em conta que este pedido da 
Sasol tem como único objectivo solicitar as informações por ela requeridas para 
permitir decisões futuras relativamente às Obras de Construção e selecção de 
possíveis concorrentes. Não indica, de forma alguma, qualquer intenção por parte 
da Sasol de entrar em mais discussões com qualquer Empreiteiro que apresente 
informações e manifeste interesse em participar neste processo, ou de celebrar 
qualquer contrato ou outra relação comercial entre a Sasol e tal Empreiteiro, nem 
constitui um compromisso por parte da Sasol de adjudicar quaisquer contratos a 
qualquer Empreiteiro. A Sasol não é obrigada a considerar apenas os concorrentes a 
esta EOI para potenciais Contratos futuros. 

As respostas da Sasol só serão dadas a potenciais concorrentes seleccionados e a 
Sasol poderá solicitar mais informações a esses concorrentes identificados. A Sasol 
pode também providenciar a auditoria de informação que tenha sido fornecida por 
um respondente nos termos desta EOI

3.5 Provide Information and detail of the Contractor’s accredited quality, health, safety 

and environmental management systems as well as all applicable accreditations.

3.6 Provide detail of the Contractor’s knowledge and experience of the NEC.

3.7 Ability to conduct business in the English Language

4. PREQUALIFICATION OF BIDDERS

Potential bidders will be selected in terms of evaluation criteria as determined by 

Sasol at its sole discretion, considering the details that the Respondents provides, all 

other information including all risks associated with this project. Pre-qualification of 

bidders will be selected by Sasol in unfettered discretion and subject to local content 

regulatory requirements.

Contractors who satisfy the pre-qualification criteria will be required to sign a Non-

Disclosure Agreement (NDA) with Sasol prior to receiving any further information 

regarding the project.

5. SUBMISSION INSTRUCTIONS

Interested and eligible Contractors are to submit the information and documentation 

stipulated above as per the following: 

E-mail address: sptprocurement@sasol.com ,marked for the attention of the RAP 

Project Coordinator

Description of Project: RAP Resettlement Project 

Closing Date: 21 January 2022

Closing time: 3:00 PM (UTC+02:00) Harare, Pretoria

Details of this Expression of Interest are also available on Sasol’s official website: 

https://www.sasol.com/psa-project

6. IMPORTANT NOTE

Interested and eligible Contractors should note that this request by Sasol is aimed 

solely at requesting information required by it to enable future decisions regarding 

the Construction Works and selection of possible bidders. It does not, in any manner, 

indicate any intention by Sasol to enter into further discussions with any Contractor 

which submits information and expresses interest to participate in this process, or 

to enter into any contract or other commercial relationship between Sasol and such 

Contractor, nor does it constitute an undertaking by Sasol to award any contracts to 

any Contractor. Sasol is under no obligation to consider only the respondents to this 

EOI for potential future Contracts. 

Responses by Sasol will only be made to short-listed prospective bidders and Sasol may 

request further information from such identified bidders. Sasol may also arrange for 

auditing of information that has been provided by a respondent pursuant to this EOI.

PEDIDO DE MANIFESTACÃO DE INTERESSE
PARA O FORNECIMENTO DE HABITAÇÃO E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS   

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST 
FOR THE PROVISION OF HOUSING AND INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION WORK  

Acesse: https://t.me/Novojornal
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Concurso REF. 0001/2021 – RISE – Fornecimento de Tablets

1. A JHPIEGO Mozambique convida por este meio, empresas interessadas e elegíveis a manifestarem o
seu interesse na apresentação de propostas em CARTA FECHADA para fornecimento de:

Descrição Especificações
           Fornecimento de tablets Ver caderno de encargo

2. A manifestação de interesse está aberta a todos concorentes legalmente registados e autorizados
para o fornecimento de equipamento informático (anexar documentação relativa). O processo
será regido de acordo com as normas e procedimentos em vigor na Jhpiego Moçambique.

3. A proposta deve ser apresentada em Meticais (MZN) indicando o valor unitário para cada item e
total dos items, o número do NUIT da Jhpiego, o valor do IVA deve ser referenciado a sua percentagem. 
TODAS AS PROPOSTAS ABERTAS, enviadas sem as descrições acima referenciadas OU ENVIADAS
POR EMAIL SERÃO INVALIDADAS.

4. O período de validade das propostas deverá ser de 90 dias, no mínimo.

5. Cadernos de encargos/informação adicional poderão ser solicitados a partir do dia 5/1/2022 até
ao dia 14/1/2022, pelo email: dulce.marrengule@jhpiego.org

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, no dia 18 de Janeiro de 2022 (das 7.30
às 15.00 horas), indicando o nome da empresa, número do concurso e objecto pelo qual concorre,
pelo que, as mesmas serão abertas em sessão reservada e dirigida por um Comité de Avaliação

interno, criado para o efeito e, este processo será regido de acordo com as normas e procedimentos
da Jhpiego Mozambique.

JHPIEGO Mozambique
Av. Armando Tivane, n.º 1588

Cell: 258 84 3123806
Maputo – Moçambique
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ANÚNCIO DE VAGA

A Missão dos EUA em Maputo / Moçambique procura candidatos ele-
gíveis e qualificados para a vaga de Mecânico de Manutenção de Ge-
radores.

FUNÇÃO BÁSICA

O incumbente presta contas ao Engenheiro Supervisor de Constru-
ção. O titular da posição é contratado como Mecânico de Manuten-
ção de Geradores para realizar trabalhos de manutenção e repara-
ção especializada dos geradores principal e secundário de emer-
gência no Novo Complexo da Embaixada (NEC em inglês) nas áre-
as residenciais próprias da Embaixada e em outras arrendadas. Res-
ponde a ordens de serviço de manutenção programadas, não progra-
madas e de manutenção preventiva geradas pelo sistema computaliza-
do de manutenção (CMMS em inglês).  

Uma cópia da descrição completa da posição apresentando todos os 
deveres e responsabilidades encontra-se disponível no seguinte link: 
https://mz.usembassy.gov/embassy/jobs/

Todos os candidatos interessados nesta posição deverão submeter a 
sua candidatura até ao dia 11 de Janeiro de 2022, través do seguinte 
link: https://erajobs.state.gov/dos-era/moz/vacancyse-
arch/searchVacancies.hms

13136

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso Público
Concurso N.º ILEGP– 323/21/DAQUI/RFB/NC 

O Governo de Moçambique (GdM) solicitou um subvenção da Agência Internacional para o 
Desenvolvimento (IDA) para o custeio do Projecto Melhorar a Aprendizagem e Empoderar Raparigas 
em Moçambique e, pretende aplicar parte dos recursos desta subvenção para o pagamento, ao abrigo 
de um contrato de prestação de serviços para a Prestação de Serviços para Distribuição de Livros 
Escolares, da 1ª a 7ª classe, para o ano lectivo de 2022, nas zonas Sul, Centro e Norte. 

O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano através da DAQUI - Departamento de Aquisições, 
convida concorrentes elegíveis e qualificados a apresentar propostas seladas para a Prestação de 
Serviços para Distribuição de Livros Escolares, da 1ª a 7ª classe, para o ano lectivo de 2022, 
nas zonas Sul, Centro e Norte, subdivididos nos seguintes Lotes:

ZONA SUL ZONA CENTRO

Lote #1 Província Maputo Lote #4 Província de Sofala

Lote #2 Província de Gaza Lote #5 Província de Manica

Lote #3 Província de Inhambane Lote #6 Província de Tete

Lote #7 Província da Zambézia

ZONA NORTE

Lote #8 Província de Nampula

Lote #9 Província de Cabo Delgado

Lote #10 Província do Niassa

1. Os concorrentes interessados poderão obter  informações ou levantar os Documentos de Concurso
no endereço abaixo indicado, a partir do dia 5 de Janeiro de 2022, durante as horas normais do
expediente mediante o depósito da importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais)
na seguinte conta:

• Titular da Conta: Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano

• Banco: Standard Bank

• Conta Nº.: 108-202374-100-8

• Moeda – Meticais

• NIB: 000301080202374100805

2. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 27 de Janeiro
de 2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.15 horas do dia 27 de
Janeiro de 2022 na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições

Avenida 24 de Julho, n.º 167, 7º Andar, Sala 706
Maputo - Moçambique

Telefone (+258) 21 490335 
Telefone (+258) 21 492973 

Email: aquisicoes.minedh@gamil.com: Dinis.machaul@mined.gov.mz ; 

3. As propostas deverão ter validade de 90 dias e deverão ser acompanhadas de uma Garantia
provisória válida por 120 dias, de acordo com a seguinte tabela:

Lote Província Valor da Garantia MT

# 1 Província de Maputo 55.000,00

# 2 Província de Gaza 44.000,00

# 3 Província de Inhambane 60.000,00

# 4 Província de Sofala 75.000,00

# 5 Província de Manica 75.000,00

# 6 Província de Tete 142.000,00

# 7 Província da Zambézia 250.000,00

# 8 Província de Nampula 240.000,00

# 9 Província de Cabo Delgado 137.000,00

# 10 Província do Niassa 137.000,00

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

Maputo,  Janeiro de 2022

O DAQUI
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Prestação de Serviços para Distribuição de Livros Escolares, da 1ª a 7ª Classe para Ano Lectivo de 2022, nas Zonas Sul, Centro e Norte

Acesse: https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas de Maputo faz saber que nos termos do artigo 27 do 
Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, 
correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no jornal “Notícias”, chamando 
a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuído o Certificado Mineiro número 
10838CM para Areia de Construção, no distrito de Magude, na província de Maputo, a favor 
da requerente CAROLINA OBADIAS MATAVELE CUMBANA, com as seguintes coordenadas 
geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -25  01  20,00 32  41  40,00

2 -25  01  20,00 32  42  20,00

3 -25  01  30,00 32  42  20,00

4 -25  01  30,00 32  41  40,00

Maputo, aos 3/12/2021
O Director do Serviço Provincial

Fernando Andela
(Especialista “B”) 11893

11923

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

Departamento de Aquisições
___________________________________________________________________________

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Concurso N.º FASE -184B/21/DAQUI/DC/GO

Aquisição de 80.000 Livros (Livro Único) para Equipar 80 Escolas Novas Abertas ou Elevadas em 2020/21

Nos termos do Art. 64, nº 2 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

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

Março, comunica-se a adjudicação do concurso acima as propostas abaixo:

Concorrente: PLURAL EDITORES

Preço incluindo IVA: 5.394.084,00MT (cinco milhões, trezentos e noventa e quatro mil e oitenta e 
quatro meticais).

DAQUI
ANÚNCIO DE VAGA

Firma internacional de Consultoria com sede em Maputo pretende admitir 

para o seu quadro o seguinte pessoal:

1. Contabilista

Posição: Contabilista Júnior/Sénior

Requisitos:    
• Nível universitário em Contabilidade e Auditoria,

• Conhecimento da Legislação Fiscal;

• Experiência miníma de 3 anos em contabilidade;

• Disponibilidade para deslocações;

• Capacidade de trabalhar em equipa;

• Domínio de software de Contabilidade e Gestão “PASTEL”. E PHC

• Domínio da língua Inglesa

Os interessados deverão enviar os seus CV’s detalhados, e só se cumprirem com 
os requisitos,  para o email:

recruitment.map20@yahoo.com
69

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO

COMUNICADO

Comunica-se ao público em geral que o Orçamento do 
Conselho Municipal de Maputo para 2022 foi aprovado, 
através da Resolução nº 38/AM/2021 de Agosto, pela 

Assembleia Municipal de Maputo. O mesmo poderá ser 

verificado e consultado na Biblioteca Municipal sita no Paços 
do Município (Praça da Independência, nº 251), na vitrina 

do mesmo edifício e na página oficial do Conselho Municipal 
de Maputo. 

Maputo, aos 29 de Dezembro de 2021

53
Conselho Municipal, Praça da Independência, 251 Maputo

Telefone  + 258 (1) 321501/311892, Fax + 258 (1) 321501

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

PROJECTO “MELHORAR A APRENDIZAGEM E EMPODERAR RAPARIGAS EM MOÇAMBIQUE”

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

AUDITORIA FINANCEIRA AO FUNDO COMUM DE APOIO AO SECTOR DE 
EDUCAÇÃO -  FASE 

1. O Governo de Moçambique (GdM) solicitou um subvenção da Agência Internacional para o Desenvolvimento (IDA), 
para o custeio do Projecto Melhorar a Aprendizagem e Empoderar Raparigas em Moçambique e pretende aplicar
parte dos recursos desta subvenção para o pagamento, ao abrigo de um contrato de Serviços de Consultoria para a 
realização de uma Auditoria Financeira ao Fundo Comum de Apoio ao Sector de Educação -  Programa FASE, para
o período 2021 a 2023.

2. O Fundo Comum de Apoio ao Sector de Educação é gerido centralmente pelo Mimistério da Educação e
Desenvolvimento Humano (MINEDH) através da Direcção de Administração e Finanças (DAF), estendendo-se
ao nível provincial,Direcção Provincial de Educação até ao distrito, Serviços Distritais de Educação, Juventude e
Tecnologias (SDEJTs).

3. De entre várias tarefas, o consultor deve executar as seguintes tarefas: i) Verificar a execução financeira do
Programa FASE ao nível central, Provincial e Distrital, e propôr correcções aos problemas identificados;  ii) Verificar
se os fundos do FASE são usados de acordo com o programa de actividades do Programa (PdA) acordado entre o
MINEDH  e os Parceiros de Cooperação;  iii)  Verificar se os fundos estão sendo geridos em conformidade com os
procedimentos acordados.

4. Por conseguinte, o MINEDH convida empresas elegíveis (“Consultores”), a manifestarem o seu interesse na provisão 
de serviços para a consultoria acima referida. Os Consultores interessados deverão providenciar informação
demonstrando que possuem as qualificações e experiência necessárias para prestação dos serviços requeridos
no âmbito desta consultoria. O processo de selecção (“short-listing”) será baseado nos seguintes critérios: (i) a
experiência geral da empresa; (ii) a experiência em Moçambique e em condições de trabalho similares; e, (iii)
trabalhos similares realizados;

5. Os Consultores poderão associar-se a outras firmas e formar “joint ventures” ou sub-consultorias para melhorar as
suas qualificações.

Chama – se atenção à atenção consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14,3.16 e 3.14 do Regulamento 
de Aquisições para os Mutuários do “IPF” do Banco Mundial de Julho de 2016, estabelecendo a política do Banco
Mundial sobre o conflito de interesse.

6. O consultor será seleccionado de acordo como método de selecção QCBS – método estabelecido no Regulamento
de Aquisições do Banco Mundial, edição de Novembro 2020, aberto a todos concorrentes elegíveis e definidos no
Regulamento de Aqusições.

7. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até às 15.00 horas (GMT +2) do dia  21
de Janeiro de 2022.

Ministério da Educação e Desenvolvimento(MINEDH) 
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho,  7º Andar
Endereço Electrónico: aquisicoes.minedh@gmail.com   
Tel: Telefone (+258) 21 490335 ou (+258) 21 492973
Maputo – Moçambique

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA MATOLA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Consultoria para elaboração do Plano Director de 
Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos

De  acordo  com  alínea d) do número 2 do artigo 33º, 
conjugado com o número 2 do artigo 63º do Regulamento 
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto 5/2016, de 8 de Março, comunica-
se que o concurso relativo à contratação de serviços 
de consultoria para a elaboração do Plano Director de 
Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos no Município da 
Matola, foi adjudicado à Empresa Ecol, Lda, pelo valor de 
1.585.350,00MT (um milhão, quinhentos e oitenta e 
cinco mil, trezentos e cinquenta meticais).

Matola, aos 28 de Dezembro de 2021

Relatórios de Estudo de Impacto Ambiental 

Projecto de Execução do Sistema de Tratamento e Drenagem de Águas 
Residuais de Higest Moçambique, Lda

CONVITE PARA REUNIÃO DA SEGUNDA CONSULTA PÚBLICA

A Higest Moçambique Lda, pretende requerer a Licença Ambiental para o projecto de Execução 

do Sistema de Tratamento e Drenagem de Águas Residuais no posto Municipal da Machava (Av. 

Josina Machel, km-15), Município da Matola, província de Maputo, que irá desaguar numa linha de 

água do rio Matola localizada no bairro Tsalala. 

Este projecto foi classificado pelos Serviços Provinciais do Ambiente como sendo de Categoria A, 

pelo que deve ser submetido a um Estudo do Impacto Ambiental (EIA) e realizar consultas públicas. 

Neste âmbito, são convidadas todas as partes interessadas, afectadas e o público em geral a participar 

da reunião pública a ter lugar no Salão de conferência KATECA Eventos, sito no bairro Tsalala 

próximo a Escola 8 de Março pelas 9.00 horas do dia 19 de Janeiro de 2022.

Para quaisquer esclarecimentos, queira por favor contactar:

Instituição Pessoa de contacto Celular Email

Higest Moçambique Lda
Muenda de Cangela 84 31 71 413 muendacangela@higest.co.mz

Ana Oliveira 84 54 28 827 anaoliveira@frangonacional.co.mz

Enviestudos Lda
Amad Gani  86 63 78 703 amadgani@gmail.com

Paulo Passela 84 32 89 330 ppassela@gmail.com

Maputo, aos 4 de Janeiro de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

Departamento de Aquisições
___________________________________________________________________________

Anúncio de Adjudicação
Concurso Nº. FASE -184/21/DAQUI/DC/GO

Aquisição de 80.000 livros (livro único) para equipar 80 escolas novas abertas ou elevadas em 2020/21

Anúncio de Adjudicação

Nos termos do Art. 64, nº 2, Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a 
Adjudicação do Concurso acima as propostas abaixo:

Concorrente: TEXTO EDITORES

Preço incluindo o IVA: 9.720.325,00MT (nove milhões, setecentos e vinte mil, trezentos vinte e cinco de 
meticais).

DAQUI

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA MATOLA
UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO  

De acordo com alínea d) do número 2 do artigo 33º, conjugado com o número 2 do artigo 63º do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o concurso relativo à contratação para o fornecimento de 
serviços de apetrechamento do auditório Municipal foi adjudicado segundo consta na tabela abaixo:

N.º Objecto de contratação Modalidade de 
Concurso

Empresa 
Adjudicada

Valor de adjudicação 

01 Contrato de fornecimento de 
serviços de apetrechamento 
do auditório Municipal 

Concurso 
Público

FANTOFFICE 14.252.103,10MT

Matola, Dezembro de 2021

O Chefe da UGEA

(Ilegível)

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL 

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

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

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

Acesse: https://t.me/Novojornal
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República de Moçambique
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

SERVIÇO PROVINCIAL DO AMBIENTE

AVISO
De acordo com as competências que são atribuídas nos termos do nº 1 do Artigo 37 do 
Regulamento da Lei de Terras, foi feita a fiscalização nas parcelas de terras abaixo discriminadas, 
onde constatou-se infracções previstas e puníveis nos termos dos nos 1 e 2 do Artigo 19 conjugados 
com os nos 2 e 3 do Artigo 30 ambos do Regulamento da Lei de Terras.
Assim, notifica-se aos titulares em causa para que no prazo de 15 dias a partir da data de 
emissão da notificação, comparecer e ou apresentar nesta instituição os motivos justificados do 
incumprimento dos planos de exploração e não demarcação sob pena de extinção do Direito de 
Uso e Aproveitamento da Terra.

Distrito de Panda

Nº Nº do Processo Nome do Titular Área Finalidade

01 5467 KMC Investiment Mozambique, Lda 2.622,00 Pecuária

Distrito de Jangamo

Nº Nº do Processo Nome do Titular Área Finalidade

01 3893 Cassimo Jamú Hassane 10,4 Turismo

02 5353 Joana Francisco Maurício 9,7 Turismo

03 3895 António Francisco Almajate 9,9 Turismo

04 6539 Sociedade Dongane Nice View, Lda 16,26 Turismo

05 2910 José da Conceição Júnior 9,54 Turismo

Distrito de Massinga

Nº Nº do Processo Nome do Titular Área Finalidade

01 8380 Whale Reef Investiment 1,08 Turismo

02 7757 Vicente Samuel 2,64 Turismo

Inhambane, aos 28 de Dezembro de 2021
O Director do Serviço

Tiago Mirione Cherene
(Técnico Superior de Agro-Pecuária N1)

Av. Acordos de Lusaka nº 25 Telefax nº 293-20928, Linha Verde 800700888, CP nº 48, email: spa.inhambane@crep.gov.mz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE 

REPARTIÇÃO CENTRAL AUTONÓNOMA PARA ÁREA DE AQUISIÇÕES

Anúncio dos Resultados dos Concursos 
Ao abrigo do nº 2 do artigo nº64 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 os resultados dos concursos na tabela abaixo:

N.º de 
Ordem

Referência do Concurso Objecto do Concurso Valor da Adjudicação
Concorrente 

Vencedor

1 58A0003051/CL/N.º14/ 
F.Externos/UGEA/2021

Fornecimento de Equipamento Informático e de 
Comunicação para o CISPOC

2.026.616,67MT DATA SERVICE LDA

2 58A0003051/AD/N.º 50/ 
OE.F.E/UGEA/2021

Aquisição de Material de Desinfecção e Medição 
de Temperatura

2.700.000,00MT
PRISMA INDÚSTRIA E 

SAÚDE

3 58A0003051/CC n. 86/fundos 
Administrativos do INS/UGEA

Aquisição de carimbo 18,500.00MT CASA DOS CARIMBOS

4 58A0003051/CC n. 76/TB 
Speed e Chest/UGEA

Manutenção de máquina fotocopiadora 18,135.00MT EPJD INVESTIMENTOS

5 58A0003051/AD Nº 72/OE/
UGEA/INS/2021

Prestação de Serviços de Construção de Linha 
de Baixa Tensão para o fornecimento de Energia 
Eléctrica ao Laboratório de Saúde Pública de 
Inhambane

328,432.3MT EDM-INHAMBANE

6
58A0003051/CP Nr 38/

OE-Fundos Externos/UGEA/
INS/2021

Fornecimento de recargas de telefonia móvel e 
modens

9,000,000.00MT BDQ MOBILE, LDA

7
58A0003051/ CP N.º 19/

Fundos Externos do INS/2022
Aquisição de material de laboratório para o 
CISPOC

4,731,946.17MT THL (LOTES 1 E 2)

6,491,494.71MT
BIHOMEQ (LOTES 3, 4, 

5, 6, 7, 8 E 10)

1,418,679.54MT
DINA BIHOMED (LOTE 

9)

8
58A0003051/ CP N.º 32/

Fundos Externos/UGEA/2021

Aquisição de material de laboratório e 
equipamento de protecção individual para o 
CISPOC

2,097,452.97MT KL MEDICAL ( LOTE 1)

5,635,430.74MT
THL ( LOTES 2, 3, 5 

E 8)

77,611.95MT
PARAMÉDICOS ( 
LOTES 4, 6 E 7)

9 58A0003051/AD/N.º74/OE e 
Fundos Externos/UGEA 2021

Serviços de Emissão de Passagens Aéreas, Aluguer 
de Viatura e Pacote de Conferência

4.500.000,00MT
AGÊNCIA DE VIAGEM 
E TURISMO SK, LDA

10 58A0003051/CC/Nº99/
CoAgCOP20/INS/2021

Alojamento e migração da plataforma virtual para 
submissão de resumos no âmbito das Jornadas 
Nacionais de Saúde 2021.

321,516.00MT EVOLVE LDA

11 58A0003051/CC/Nº131/Vital 
Strategies/INS/2021

Fornecimento de Aparelhos de Ar-Condicionado 61,000.00MT BAZAR CENTRAL LDA

12

58A0003051/CL/Nº73/
CoAg PEPFAR, CoAg NPHI, 

SCALE-SAIA HTN, Cares Act2, 
RAMMPS, IMMUNOCHIKIV/

INS/2021

Fornecimento de equipamento informático e 
consumíveis de escritório

885,719.25MT
SACTI CONSULTORES 

LDA

Maputo Província, Janeiro de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)

Av. Eduardo Mondlane, 1008, R/C   
Caixa Postal N.º 264
Maputo - Moçambique        

Telefones: +258 (21) 306620/321095/427131/4
Cel: +258 (82)3032617/3032876  Exts 342 e 344
Fax: +258 21 306618

Expanda o seu negócio
Anuncie nos websites dos nossos jornais 

e obtenha resultados

HOME NACIONAL ECONOMIA POLÍTICA CIDADES OPINIÃO

Breves

Presidente participa
no funeral do Cardeal 
Dom Alexandre ...

Destaque

PM divulga programa 
de reconstrução de 
Cabo Delgado ...
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PR encerra praias...

Desporto

SED confirma CAN 
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único treino no 
país “

SOCIEDADE

REPORTAGEM

Reportagem

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade
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“Mambas realizam 
único treino no 
país “

CAN futebol de praia

SED confirma 
CAN de praia em 
Vilankulos ...

MOÇAMBIQUE 
no grupo da morte
A Selecção Nacional feminina de basquetebol está 
no dificílimo Grupo “B”, onde se encontra a temível 
e bi-campeã africana Nigéria e mais uma equipa por 
apurar entre os dias 16…

Para mais informação contacte a Direcção Comercial:   
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Superfície 62.272 km²
População  1 412 248 (2007); 12 Distritos
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO  

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
EFRAIM ISSAC JONAZE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de trinta de Novembro de 
dois mil e vinte e um, exarada de folhas cinquenta e nove a folhas sessenta e um, 
do livro de notas para escrituras diversas número vinte e nove, traço “B” barra 
BAÚ, deste Balcão, a cargo da Notária em exercício, Célia Bernardete Mestre 
Guambe, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito 
de Efraim Issac Jonaze, de então setenta e três anos de idade, casado que era 
com Felizarda Ricardo Chiziane, sob regime de comunhão geral de bens, com a 
última residência habitual no Bairro da Matola “C”, Município da Matola.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra forma de disposição 
da sua última vontade, tendo deixado como únicos e universais herdeiros de 
seus bens, seus filhos: Clésio Valdimiro Efraim Jonaze, Elisa Felizarda 
Inocência Jonaze, Paula Marinela Inocência Jonaze, Belmira Inocência 
Jonaze, solteiros, maiores, residentes na Matola e Francélia Inocência Jonaze, 
divorciada, residente na Matola e a cônjuge sobreviva acima mencionada e 
residente na Matola.

Que não existem outras pessoas que de lei possam concorrer na sucessão.
Fazem parte da herança todos os bens móveis e imóveis, incluindo contas 
bancárias em nome do falecido.

Está conforme

Matola, aos 13 de Dezembro de 2021
A Notária
(Ilegível)
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Macate: desafio de crescer 
a partir do nada

VICTOR MACHIRICA

M
ACATE, um dos dis-
tritos da província 
de Manica recen-
temente criado, 
no âmbito da nova 

divisão administrativa do 
país, está, paulatinamente, 
a emergir da estagnação, 
um exercício que, entre-
tanto, está sendo feito num 
manto de dificuldades. 

Ao novo distrito falta 
quase tudo, incluindo um 
orçamento à altura para 
responder à difícil tarefa de 
construir tudo pela primei-
ra vez, com especial enfo-
que para as infra-estruturas 

públicas, consideradas a 
espinha dorsal para cata-
pultar o desenvolvimento 
da região.

Para além dos edifícios 
para o funcionamento das 
instituições do Estado, re-
sidências para funcionários, 
estradas e pontes, energia 
eléctrica, mercados, água 
potável e transportes de 
passageiros, Macate tam-
bém se ressente da ausência 
de infra-estruturas do sec-
tor privado como estabe-
lecimentos comerciais, de 
restauração e alojamento.

No tocante a residências 
para funcionários públicos, 
a própria administradora 

também ainda não a possui, 
estando, presentemente, 
a morar na residência do 
chefe do posto administra-
tivo-sede. O edifício con-
cebido para a sua habitação 
está em construção, cujas 
obras, após uma longa pa-
ralisação, por exiguidade 
de fundos, deverão ser re-
tomadas.

Ainda em termos de 
infra-estruturas, na sede 
do distrito só se pode ver o 
edifício do governo distrital 
e a residência da adminis-
tradora em construção, a 
Conservatória dos Registos 
e Notariado e uma escola 
técnica. Tudo ainda está por 

ser feito, incluindo o arrua-
mento dos talhões demar-
cados.

Por isso, maior parte 
dos funcionários e agentes 
do Estado, com ou sem di-
reito a residências oficiais, 
residem em Chimoio, a 35 
quilómetros do seu local de 
trabalho. Todos os dias são 
obrigados aos inevitáveis 
vaivéns, através dos “my 
loves”, únicos meios de 
transporte de passageiros, 
já que os semicolectivos 
ainda não exploram aque-
la rota, devido, sobretudo, 
à precariedade da estrada 
que liga Chimoio àquele 
distrito.

Oportunidade 
para crescer
A  DESPEITO das várias dificuldades por 
que o novo distrito passa, Rosa Cararadza 
considera de positivo a ascensão de Macate 
àquela categoria, pois vai ter oportunida-
de e condições para crescer, incluindo um 
orçamento próprio para edificar o que pre-
cisa e, sobretudo, um governo local para se 
ocupar no desenho de estratégias visando 
a dinamização do desenvolvimento da re-
gião.

“Quando era posto administrativo 
não havia condições para Macate cres-
cer. Agora que ascendeu a distrito, haverá 
mais meios, recursos humanos, materiais 
e financeiros e condições legais e técnicas 
à altura para tirar a região da situação de 
atraso e estagnação em que se encontra”, 
disse a administradora.

Salientou ser, igualmente, a ascensão,  
impulso para catapultar o desenvolvimen-
to do novo distrito: o esforço colectivo das 
instituições locais, das lideranças comu-

nitárias, da sua população laboriosa, do 
empresariado e, sobretudo, a atenção das 
instituições provinciais que, na sua óptica, 
devem tratar o distrito de forma especial 
por ser o mais desfavorecido ao nível da 
província.

“Somos um distrito novo. Por isso, tudo 
aqui é pouco para as actuais atribuições da 
circunscrição. Há falta de quase tudo, com 
maior incidência nas infra-estruturas. Mas 
é isto que justificou que Macate ascendesse 
à categoria de distrito. É mesmo para tirar a 
região da estagnação em que se encontra”, 
sublinhou a administradora. 

Cararadza considera que, uma vez ter 
ascendido à categoria de distrito, Macate 
vai aprender a andar pelos seus próprios 
pés, a identificar e solucionar os seus pro-
blemas, no quadro dos esforços que visam 
aproximar os serviços do Estado ao cidadão 
e criar as bases para impulsionar o desen-
volvimento local.

Rosa Chararadza, administradora de Macate

Os funcionários com 
viaturas próprias ou de 
atribuição fazem diaria-
mente Chimoio a Macate 
e vice-versa. São, ao todo, 
70 quilómetros que percor-
rem gastando, para o efeito, 
parte significativa dos seus 
recursos com o transporte.

Trata-se de um novo 
distrito que está a emergir 
de um “parto” muito difícil 
e que promete ser bastante 
demorado. A administra-
dora distrital, Rosa Cara-
radza, considera a situação 
de desafiante, apontando 
como sendo o maior calca-
nhar de Aquiles para Maca-
te a exiguidade de fundos.

Segundo a governante, 
tirar Macate do actual ce-
nário é a primeira priorida-
de, reconhecendo, no en-
tanto, que não vai ser tarefa 
fácil, uma vez que tal não 
depende apenas da vontade 
das autoridades locais mas, 
sobretudo, da disponibili-
dade de fundos, cujo tecto 
não cabe ao distrito fixar, 
sendo tarefa deste planifi-
car as acções tendentes a 
inverter o cenário.

Por isso, afirmou ser 
prioridade do elenco que 
dirige, desenvolver esfor-
ços com vista a convencer 
as instituições provinciais a 
priorizar Macate na aloca-
ção de fundos para inves-
timentos, considerados a 
chave de sucesso de qual-
quer agenda visando a so-
lução paulatina dos proble-
mas que afectam o distrito.

A NOVA sede distrital de Ma-
cate, Chissassa, constitui o 
símbolo da pobreza e estag-
nação do distrito. Não está po-
voada e ali a penúria é visível, 
sendo representada pela ine-
xistência de quase tudo, in-
cluindo pessoas para a habitar. 
Não há nada que possa pren-
der a vista dos seus visitantes 
senão o edifício do governo 
distrital, que se destaca por 
conta da bandeira nacional 
que ali flutua.

A outra evidência que se 
pode notar em Chissassa é a re-
sidência oficial do administra-
dor, algo majestoso, mas quase 
abandonado e a degradar-se 
antes mesmo de ser concluída. 
As obras de construção do edi-
fício estão suspensas devido à 
falta de fundos.

O empreiteiro exige uma 
adenda ao orçamento inicial-

mente acordado, alegando 
que os materiais subiram de 
preço no mercado, em conse-
quência da inflação e dos cho-
ques económicos agravados 
pelas medidas restritivas de 
prevenção da Covid-19.

Além da inflação e das me-
didas restritivas visando a pre-
venção da Covid-19, o edifício 
sofreu danos consideráveis de-
vido aos ciclones Idai, Chalane 
e Eloise, exigindo assim fundos 
adicionais que o empreiteiro 
acha que devem ser suportados 
pelo dono da obra.

São necessários, ao todo, 12 
milhões de meticais, segundo 
a administradora que diz esta-
rem em curso diligências junto 
das partes visando a solução 
deste diferendo. Enquanto o 
problema não é resolvido, a 
nova sede de Macate continua 
aquele local inóspito, que de 

sede distrital só tem o nome.
Porém, há uma luz no fun-

do túnel. As autoridades locais 
dizem estar focadas em urba-
nizar e edificar infra-estrutu-
ras públicas. Neste contexto, já 
foram demarcados no distrito, 
245 talhões, dos 250 planifica-
dos, contra os 187 demarcados 
no ano anterior, o que repre-
senta um crescimento na or-
dem de 31 por cento.

Dos talhões demarcados, 
48 já foram atribuídos, dos 
quais 28 na nova sede distri-
tal, Chissassa, 11 na localida-
de de Marera e no povoado de 
Junta. Assim, decorre o pro-
cesso de emissão de licenças 
de construção e atribuição do 
Direito do Uso e Aproveita-
mento de Terra (DUAT) para 
vários fins, em coordenação 
com os Serviços Provinciais 
de Geografia e Cadastro. 

Chissassa símbolo
da pobreza

A ADMINISTRADORA de Macate 
considera que a exiguidade orçamen-
tal constitui o principal obstáculo, 
daí que defende que as autoridades 
provinciais devem priorizar e reforçar 
a atribuição do orçamento ao distri-
to para que o governo distrital possa 
atender à sua complexa agenda de 
desenvolvimento, através da cons-
trução de infra-estruturas públicas 
para a instalação de instituições do 
Estado.

Segundo Rosa Cararadza, um dos 
maiores sonhos e desafios do governo 
distrital é construir infra-estruturas 

como estradas, pontes, edifícios pú-
blicos, mercados, escolas, unidades 
sanitárias e fontes de abastecimen-
to de água, mas a falta de dinheiro 
continua a ser a grande dificuldade. 
E para piorar, em cada exercício eco-
nómico, o orçamento tem vindo a 
decrescer, facto que preocupa as au-
toridades locais.

O distrito, segundo sua timonei-
ra, surgiu da elevação a esta categoria 
do então posto administrativo de Ma-
cate, no distrito de Gondola. Segun-
do ela, Macate tinha um mínimo de 
condições para funcionar mas, como 

distrito, tudo está a revelar-se pouco 
para a demanda.

No entanto, Cararadza afirma que 
apesar deste e de outros constran-
gimentos, o governo local, agentes 
económicos, líderes comunitários e a 
população em geral, não poupam es-
forços tendentes à edificação do novo 
distrito. “Estamos todos a trabalhar 
para que possamos tirar o distrito do 
anonimato”, acrescentou.

Realçou que Macate tem imen-
sa terra arável e dispõe de enormes 
potencialidades de recursos naturais 
e oportunidades para investimentos 

que melhor aproveitados, podem es-
pevitar o desenvolvimento. 

Apesar disso, de acordo com a 
administradora, Macate continua a 
ser um dos distritos com baixo ín-
dice de crescimento, com excepção 
da agricultura. A transitabilidade das 
estradas é péssima, várias pontes, 
aquedutos e “drifs” foram destruídos 
pelas recentes chuvas, a comunica-
ção entre algumas localidades está 
condicionada, facto que está a invia-
bilizar a circulação de pessoas e bens e 
a comprometer o processo de comer-
cialização de excedentes agrícolas.

Exiguidade orçamental
principal desafio

Electrificação
rompe estagnação
NO âmbito de ordenamento ter-
ritorial, para além da demarca-
ção de talhões para a habitação 
na nova sede distrital, foi ela-
borado um plano de pormenor. 
Paralelamente, foi electrificada 
a nova sede distrital, estando em 
curso o processo de ligações do-
miciliárias.

O novo sistema de electrifi-
cação da sede distrital de Maca-
te foi inaugurado recentemente 
pelo Presidente da República, 
Filipe Nyusi. Neste momento 
decorre o processo de constru-
ção ou expansão da rede de dis-
tribuição, embora a região conti-
nue inabitada e sem arruamentos 
bem definidos, por onde podem 
ser instalados os postes de trans-
porte de energia eléctrica. 

No sector de estradas, salien-

ta-se a reabilitação e asfaltagem 
da estrada que liga Chimoio a 
Chissassa, num troço de apro-
ximadamente 25 quilómetros, 
cujas obras se encontram in-
terrompidas, não se prevendo 
quando é que deverão ser reto-
madas.  A administradora diz 
que a conclusão dessas obras 
poderá conferir ao distrito uma 
nova dinâmica na transitabili-
dade rodoviária, pois vai facilitar 
a circulação de pessoas e bens e, 
desta forma, contribuir para ala-
vancar o comércio e o progresso 
económico e social.

Com efeito, Rosa Cararadza 
afirma-se confiante no sucesso 
da agenda do executivo que di-
rige, realçando que a sua equipa 
está animada e, mercê do exce-
lente apoio e colaboração que 

sempre recebeu das entidades 
provinciais, alguns obstáculos 
serão paulatinamente suplanta-
dos.

O dilema da falta de instala-
ções para o funcionamento das 
instituições públicas ainda vai 
levar tempo para ser resolvido. 
Por isso, neste momento, o ga-
binete do administrador partilha 
espaço com os serviços distritais 
de Educação, Juventude e Tec-
nologia e de Infra-Estruturas. 

Os serviços distritais de Saú-
de, Mulher e Acção Social, Ac-
tividades Económicas, a DIC, a 
Conservatória, a Procuradoria, 
o Comando Distrital da PRM e o
Secretariado Técnico de Admi-
nistração Eleitoral, ainda conti-
nuam a trabalhar na antiga sede,
em Macate-sede.

Actividade
comercial
ainda incipiente

O COMÉRCIO, em Chissassa, ainda não tem muita expres-
são. Apenas duas lojas antigas e pequenas barracas, na sede 
da localidade, dão corpo a um comércio ainda incipiente. 
O governo do distrito tenciona criar um mercado grossista 
local como forma de incentivar a comercialização dos pro-
dutos agro-pecuários que abundam no distrito.

Outro desafio para o governo de Macate reside em ga-
rantir água potável à população, bem como a cobertura dos 
serviços de saúde e educação, reconhecendo que, neste 
momento, apesar dos esforços empreendidos, número sig-
nificativo de pessoas continua a percorrer longas distâncias 
para encontrar unidade sanitária, escolar e fonte de água 
potável. 

Macate conta actualmente com mais de 84 mil habitan-
tes. A administradora reconheceu que mais de 65 por cento 
desta população ainda carece de água potável devido à exi-
guidade das fontes e a dispersão da população, o que difi-
culta a distribuição do precioso líquido.

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA

MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

Acesse: https://t.me/Novojornal
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ÂNGELO MATIAS

AS empresas devem se abrir cada vez mais na busca de talen-
tos nas escolas de formação técnico profissional e não só. Um 
passo digno de realce já está a ser dado por algumas ins-
tituições  mas, ainda há um longo caminho por percorrer.

De princípio,  algumas instituições de formação téc-
nico profissional firmam parceria com empresas para 
estágios de fim de curso. Mas, estas empresas não tem 
capacidade para absorver todos os formandos, daí a ne-
cessidade de mais empresas aderirem a este projecto que 
até abre a possibilidade de emprego.

Aliás, parto de princípio que todos os cursos que es-
tão a ser ministrados no país foram precedidos de con-
sulta prévia, onde o sector empresarial  foi convidado a 
dar o seu parecer sobre as suas necessidades em termos 
de qualificação técnica.

Assim, as instituições de formação habilitam os can-
didatos a ter capacidades suficientes para serem absor-
vidos pelo mercado. Deste modo, exige-se das institui-
ções de formação um produto de qualidade (aluno) e, 

do mesmo modo, o mercado também deve estar aberto 
a acolhê-lo.

Por isso,  cada uma das empresas que opera no terri-
tório nacional devia abrir-se para acolher os estagiários 
sem descurar também da possibilidade de os absorver, 
tendo em conta as suas necessidades bem como as habi-
lidades que demonstrarem.

Quero acreditar que  existem muitos alunos talento-
sos que apenas não têm oportunidades de estágio. Mui-
tas portas não se lhes abrem somente porque não têm 
uma pessoa conhecida na empresa, ou desconhecem o 
circuito da corrupção. 

E isso é injusto pois, caso as empresas tivessem de-
terminado número por acolher, anualmente, muitas 
pessoas com talento estariam a emprestar o seu saber 
para o engrandecimento deste país e melhoria de suas 
vidas.

Um conselho tem sido dado pelo Governo, os pais e 
encarregados de educação ao incentivarem os cidadãos 
a saber fazer, a desenvolver habilidades suficientes para 
melhor inserção no mercado do trabalho. 

Este conselho está a ser seguido mas, do lado das 
empresas parece não haver tanta sensibilidade, tirando 
uma e outra que periodicamente vem publicando os seus 
programas de estágios pré-profissionais, neste  momento 
aberto à pessoas com o nível superior.

Quando as empresas abrem a possibilidade de está-
gios, encontram também uma  oportunidade de empregar 
pessoas com habilidades suficientes para materializar os 
objectivo das empresas e juntos alcançarem os objecti-
vos pessoais e colectivos.

Igualmente, o governo já tornou público que às pes-
soas que têm habilidades e não têm ou tiveram oportuni-
dade de ir à escola, abre-se-lhe a oportunidade de serem 
empregues porque mostram-se capazes para satisfazer as 
necessidades das empresas. Ademais, são conhecedoras 
do trabalho.

Se as instituições procederem deste modo, reduz-se 
a corrupção para ter acesso ao emprego. Igualmente,  
aqueles anúncios de emprego que exigem experiência 
também poderão abrir oportunidade aos recém formados 
e que passaram pelo estágio profissional a se candidatar.

ARMINDO VILANCULOS

É COM muita tristeza que pretendo narrar 
o que acontece com alguns pais que se
furtam das suas responsabilidades, parti-
cularmente no distrito de Massinga, pro-
víncia de Inhambane, onde nasci e cresci
a ver crianças deambularem nas ruas a
vender  bolinhos, bananas e ou amendoim
torrado.

Estas crianças a que me refiro nem se-
quer  frequentavam a escola, o que constitui 
violação de um dos seus direitos. Devido a 
esta situação, decidi conversar com um dos 
menores para perceber a razão da sua per-
manência nas ruas pelo que me foi dito que 
não tem condições para alimentação, com-
pra de material escolar e vestuário e, nada 
podia fazer senão dedicar-se àquela activi-
dade. Questionei por onde andam os pais, 
por saber que grande parte das crianças vive 
com os avôs e tias,  disse não saber.

Este fenómeno acontece muito com os 
homens, que ao  engravidar não querem as-
sumir as suas responsabilidades, deixando 
a mulher criar os filhos sozinha e se calhar 
em condições de extrema pobreza. Aliás, 
esta mulher, sem ajuda de ninguém, sobre-
vive através da venda de tomate, esteiras 
ou coco. 

Isso é doloroso. E o mais engraçado é 
que quando a criança torna-se adulta, o pai 
costuma dizer o seguinte: este é o meu fi-
lho, gosto dele. Ou ainda reclama o facto 
deste filho não lhe dar assistência, esque-

cendo que está a colher o mal que plantou 
no passado ao se eximir das suas respon-
sabilidades. Afinal onde vamos com este 
comportamento? 

Homens! É preciso mudar de compor-
tamento. Se o homem sabe que não está 
preparado para assumir ou ter filhos, me-
lhor é não se envolver sexualmente ou, o 
fazendo, opte pelo uso do preservativo. 
Pois, não se pode ter um filho para mais 
tarde castigá-lo por falta de assistência. É 
triste ver crianças a passar mal na rua com 
pais ainda vivos.

Atenção especial vai para mulheres 
que as  recomendo a seguirem os apelos do 
Ministério da Saúde sobre a necessidade 
de fazer planeamento familiar. Pois, antes 
de confiar no parceiro é preciso optar pela 
prevenção de gravidez indesejada e doen-
ças sexualmente transmissíveis.

Pois, algumas chegam a dizer que se 
deixam engravidar para poder “prender” 
o homem e  consequentemente unirem-se
em casamento. A estas mulheres aconselho
a não se iludirem pois o homem pode não
ter o mesmo pensamento e, logo, será o
desmoronar de um sonho.

Aliás, a questão de “prender” o homem 
com a gravidez é o que colocou de lado o 
sonho de muitas raparigas, que depois aca-
bam por ter um futuro inc erto.

Estamos cansados de ouvir uma mãe 
a dizer o seguinte: “esta criança não tem 
pai”. Planeamento familiar é “mahala” 
(não se paga).  

FOI nos anos de 1973. Era criança. Lem-
bro-me muito bem. O cão  era muito temi-
do no nosso quarteirão. Vivia atrás da Po-
licia Montada. Não esta de agora. Aquela 
antiga em cujo redor tinha um campo de 
treinamento de cavalos que íamos assistir 
sempre. Era nosso divertimento. A nossa 
casa ficava por detrás cujo terreno foi hoje 
tomado pelo cemitério de Lhanguene. O 
cão em referência era acastanhado, forte e 
grande. Possante que nem um lobo. Cha-
mava-se Mangatxilo. Seu dono era um se-
nhor machope de apelido Tonela, provindo 
das terras de Zavala. Um dos filhos mais 
velho era Tonelane. Nosso amigo de infân-
cia. Não sei bem onde se encontra agora 
a viver. Nunca mais o vi. Brincávamos 
sempre juntos, jogando a bola entre outras 
brincadeiras de infância. Essas brincadei-
ras viriam a ser interrompidas por algum 
tempo quando Mangatxilo se tornou feroz. 
Um cão diferente que criou terror no nos-
so quarteirão. O cão estava à solta e não 
obedecia ao seu próprio dono. Fugindo do 
seu controlo. Passou a vaguear na zona e 
ninguém podia e devia sair de casa. Ficá-
mos privados de sair de casa. Todos apa-
vorados. As nossas mães não podiam ir ao 
mercado da Unidade “5”. Os nossos pais 
não podiam apanhar os autocarros números 
“10” e “20” para irem ao serviço. Não se 
podia brincar entre amigos. O cão passea-
va a classe no interior dos nossos quintais 
do bairro. Não podíamos, por isso, sair das 
casas principais para as casas de banho ou 
para a cozinha, já que, regra geral, estas se 
encontram no seu interior. O desagrado to-
mou a zona e ficamos todos entristecidos. 
Um dia desses o meu primo Carlitos, filho 
da tia Rasse, atreveu-se a sair do quintal 
para uma das ruas. Cruza-se com o Man-
gatxilo e volta a correr, perseguido. Nós, 
com o medo, tínhamos já fechado a porta 
de casa. Não imaginem como nos insultou 
para que rápido abríssemos a porta e ele 
entrasse, antes que o cão o devorasse. Foi 
penoso. Depois ouvimos histórias de mui-
tos estragos que o cão tinha feito na zona. A 
vida parou. Com a situação tão crítica que 
se vivia, um dos meus irmãos meus mais 
velhos, o Abel Tembe, que já não está entre 
nós, decidiu mudar o paradigma vivido e 
desafiar o Mangatxilo. Pegou num pau de 
pilão e teimosamente nos disse que “aque-
le inferno tinha que acabar duma vez por 
todas”. Houve tentativas de o desaconse-

lhar face ao perigo e risco que enfrentaria. 
Mas debalde! Ele saiu e expôs-se perante 
o cão num átrio aberto onde toda a vizi-
nhança teria acesso ao lugar da peleja. O
Mangatxilo veio. Iniciou a luta feroz entre
ambos. Uma luta tão dura que o meu irmão
teve de desistir porque sofreu uma mordi-
dela no polegar da mão direita. Desistiu
e fugiu. Abrimos a porta da casa e entrou
rápido antes que o animal o intercedesse.
Esta peleja preocupou as autoridades po-
liciais coloniais da Brigada Montada que
solicitou apoio duma unidade militar das
forças armadas portuguesas. A equipa de
seis efectivos munidos de armas “G3” veio
num “Jeep” militar. Aferiu as melhores
condições de abater o animal e fê-lo com
sucesso. Foi o dia mais feliz que se assistiu
na zona. Saímos todos e nos entretemos em 
comentários da triste realidade que vivía-
mos. Mangatxilo, já morto, foi levado no
“Jeep” pelos militares. Seguiu-se depois o
trabalho de perícia policial junto do pai de
Tonelane para se entender o que dera ao cão 
para se tornar tão bravo como era. Foi leva-
do a esquadra para averiguações e mesmo
responsabilização pela desordem causada
pelo animal. Quando interrogado, viríamos
a saber que teria dito que a única coisa que
dera de tomar ao cão foi um chá fervido a
partir dum pedaço de tronco dum cajueiro
soterrado no entroncamento dum dos cami-
nhos do bairro. Na verdade, tratava-se dum
resíduo que fazia tropeçar muita gente que
por ali passava. Ele desfez algumas partes
do tronco, ferveu-as e pegou no respectivo
chá e deu ao seu cão. Segundo ele, a partir
dai, Mangatxilo tornou-se feroz. Bravo e
Insuportável, a tal ponto de fazer o estra-
go que fez. Casos como estes acontecem
nos últimos tempos. Muito recentemente,
no bairro Cangambo, em Malanje, Ango-
la, um vietnamita, de 42 anos de idade, foi
morto, vítima de agressão de seus próprios
dois cães de raça “pitbull”, de estimação.
Com esta minha crónica, quero alertar para
os cuidados que temos de observar ao ad-
quirirmos os nossos animais. Muitas vezes
em lugares e mão impróprias. Não temos
dúvidas de que o problema dos animais er-
rantes levanta preocupações de bem-estar
animal, mas ele é, antes de tudo, um pro-
blema de saúde pública na medida em que
a efectiva gestão e vigilância dessas popu-
lações são um elemento crítico no controlo
de doenças como a raiva.

EURICO CARLOS

“O CHAPA” é público, ninguém tem direito sobre o outro. 
Todos  os passageiros viajam em igualdade de circunstâncias, 
por isso quem não suporta que compre sua viatura ou pague 
o táxi”. Esta é uma das frases que se pode ouvir com
frequência no transporte público sempre que um
dos utentes reclame algo que não vai bem. E esta
frase não perde actualidade, há sempre quem está
disposto a pronunciar.

Deste modo, os passageiros sujeitam-se a ouvir 
palavrões e ficar indiferentes com a situação como 
se fosse algo normal. Existem pessoas que profe-
rem palavras insultuosas sem sequer pensar que 
naquela viatura estão pessoas de todas as idades, 
de várias sensibilidades que precisam viajar tran-
quilamente.

Para além disso, existem aspectos éticos e mo-
rais a observar. A sociedade reprova determinados 
comportamentos e pronunciamentos,  como falar 
de partes íntimas e tudo que pode acontecer no en-

volvimento sexual entre homem e mulher. E tudo é 
pronunciado de forma pejorativa.

Estou ciente que dadas as circunstâncias, nos úl-
timos tempos nos é recomendado falar abertamen-
te sobre o sexo com os nossos filhos como forma 
de evitar gravidez e uniões prematuras assim como 
doenças. Mas, esta conversa é conduzida com uma 
linguagem cuidada e de respeito, apesar de ser uma 
conversa franca e aberta que se “fala tudo com seus 
próprios nomes”, como se diz.

Mas, quando se fala de forma pejorativa, a si-
tuação é preocupante. Existem momentos desta 
conversa pública cujo foco é ridicularizar sobre-
tudo a mulher e descrever todos os seus actos em 
público. São pessoas algumas das quais lúcidas, 
aparentemente cultas e outras que se apresentam 
com sinais de embriaguez.

Mas, a minha maior preocupação prende-se 
com o facto de partilhar o mesmo espaço  com me-
nores de idade que, se estão hesitantes de alguma 
prática, ao ouvirem as palavras e os ensinamentos 

que vão sendo dados por outros passageiros, aca-
bam enveredando pelo mesmo caminho.

Que haja bom senso. O ser humano tem a ca-
pacidade de distinguir o certo do errado. E a so-
ciedade também aprova ou reprova certos com-
portamentos. Por isso, não deixemos que o nosso 
transporte público seja palco de palavrões e total 
falta de respeito com o próximo.

Viajar no transporte público não deve significar 
sofrimento. Aliás, devido a estes palavrões, exis-
tem pessoas que se limitam a colocar auscultadores 
só para não escutarem este tipo de conversas.

Por isso, vale a pena separar as coisas que con-
versamos em público pois, existem valores por pre-
servar. Os nossos pais ensinam o que se deve falar 
em público e o que deve ser debatido em privado.

Esta minha chamada de atenção não deve sig-
nificar que as pessoas viagem caladas. É bom 
conversar porque vários ensinamentos se colhem, 
desde que tudo seja feito dentro dos limites que a 
própria sociedade estabelece. 

Mangatxilo

Mais oportunidades
de estágio precisa-se

Fuga de paternidade
e as suas consequências 

Haja respeito no “chapa”

FELEX  MATSINHE
matsinhefelex@gmail.com
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PUBLICIDADE

   SAIBA MAIS

Mais do que limpar as praias 
é necessário consciencializar utentes

M
AIS do que rea-
lizar campanhas 
de limpeza nas 
praias é importan-
te consciencializar 

O LIXO despejado na praia causa estra-
gos significativos nos oceanos, que para 
além de causarem impacto nas espécies 
marinhas, interferem na saúde dos ba-
nhistas. 

Os plásticos dos mais diversos ti-
pos estão entre os principais poluido-
res do mar. Esses objectos são feitos 
com materiais derivados de petróleo 
e levam muitos anos para se decom-
porem. 

Ngoca explicou que o plástico in-
tensifica ainda mais o processo de des-
truição dos oceanos. “Por esse motivo, 
torna-se extremamente importante 

sensibilizar os cidadãos, seja indivi-
dualmente ou em grupo, porque os seus 
efeitos no mar podem ser ainda mais 
devastadores”, frisou. 

Estudos apontam que o plástico de-
mora aproximadamente 450 anos para 
se decompor. Ao longo desse período, 
ele pode ser ingerido por animais ou 
acumular-se em corais. 

O ambientalista apontou que este 
material é capaz de dizimar espécies 
como peixes, aves, tubarões, tartaru-
gas, pinguins, baleias, golfinhos, entre 
outras.  

As praias encontram-se encerradas 

há mais de cinco meses, no quadro das 
medidas implementadas pelo Governo 
para a prevenção da Covid-19. 

Com as restrições, estes locais apre-
sentam uma nova imagem, que precisa 
de ser preservada após a reabertura. 

“É nestas condições que as praias 
devem permanecer em tempos nor-
mais. Todos podemos contribuir para a 
conservação do ambiente, optando por 
comportamentos responsáveis e sus-
tentáveis”, salientou Ngoca.  

A título de exemplo, na praia da 
Costa do Sol, na cidade de Maputo, é 
possível constatar que aves migratórias 

como flamingos já escalam o local.
“Após a reabertura, garantir que 

este local continue limpo é responsabi-
lidade dos banhistas e um desafio para 
o município. Para isso, deve-se proibir
o uso de plástico e dar preferência a
garrafas e acessórios reutilizáveis, para
além de os banhistas levarem sacolas
para armazenar resíduos após o uso”,
sublinhou.

Mário Ngoca é de opinião que se o 
citadino fizer a sua parte será possível 
reduzir o lixo nas praias, manter a pai-
sagem ainda mais bonita e preservar o 
local para as futuras gerações.

a população e envolvê-la na 
conservação do ambiente 
para evitar que cenários de 
descarte inadequado de lixo 
continue no país. A ideia é 

defendida pelo ambientalista 
Mário Ngoca, que considera 
que as autoridades também 
podem contribuir mais para 
este propósito.

A educação ambiental é 
considerada a grande men-
sagem das acções de limpeza, 
por isso várias organizações 
nacionais e internacionais 

têm envidado esforços para 
sensibilizar a sociedade de 
modo a evitar que após as 
campanhas, as praias voltem 
a apresentar o mesmo ce-
nário, como aconteceu, por 
exemplo, após a transição do 
ano na praia da Costa do Sol, 
na cidade de Maputo. 

Segundo Ngoca, director-
-executivo da organização
Planeta Azul, é fundamental
que cada cidadão se consi-
dere responsável por manter
estes locais limpos.

“É importante que as 
pessoas se tornem mais 
conscientes sobre a susten-
tabilidade e importância de 
construir um futuro mais 
limpo para as próximas ge-
rações”, afirmou, defenden-
do que a educação ambiental 
ainda não é um tópico abor-
dado com profundidade em 
Moçambique. 

Ngoca diz que é preciso 
buscar-se maior compreen-
são das questões sócio-am-
bientais que afectam o quo-
tidiano como indivíduos e 
sociedade.

“Deve-se ensinar os mé-
todos de preservação do am-
biente e adoptar-se práticas 
ecologicamente correctas, 
como incentivar a recicla-
gem”, salientou.  

Lixo multiplica prejuízos ambientais

ALGUNS munícipes das cida-
des de Maputo e Matola en-
trevistados pelo “Notícias” 
defendem que o reforço da 
fiscalização pode minimizar o 
problema da poluição do mar.  

Para eles, a maioria das 
praias dispõem de contentores 
de lixo, mas várias pessoas tei-
mam em descartá-lo em locais 
inadequados.  

Alfredo Bila, residente no 
bairro T3, na Matola, disse que 
não há penalização para pes-
soas que descartam resíduos 
sólidos no chão, devido à falta 
de inspecção das autoridades 
competentes. 

“Alguns banhistas com-
pram comida e bebidas no lo-
cal, cujas embalagens são os 
maiores poluentes. Face a este 
cenário, as autoridades muni-
cipais devem fiscalizar esse tipo 
de actividades”, sublinhou. 

Para Fátima Cachamba, 
residente no bairro do Jardim, 
na cidade de Maputo, a educa-

Mário Ngoca vincou que 
o impacto da acção do ho-
mem nos ecossistemas gera
problemas como escassez de
recursos naturais, perda de
habitat para os animais, ex-
tinção de espécies e geração
de resíduos poluentes.

O ambientalista avançou 
que a produção de lixo e seu 
descarte incorrecto consti-
tuem um dos principais pro-
blemas globais, indicando ao 
mesmo tempo que a socieda-
de pode auxiliar no maneio 
dos resíduos adoptando prá-
ticas simples, como não dei-
tar lixo nas praias, rios, lagos, 
ruas ou em terrenos baldios, 
separar os materiais reciclá-
veis dos resíduos orgânicos, 
colectar objectos que contêm 
material tóxico, nomeade-
mente baterias, pilhas, entre 
outros aparelhos electróni-
cos, e direccioná-los aos pos-
tos de recolha adequados.

“Conversas acerca do 
tema entre amigos, colegas, 
familiares e até mesmo des-
conhecidos devem ser co-
mum. Ao encontrar uma gar-
rafa no chão, a pessoa pode 
recolhê-la para o local apro-
priado, ainda que não tenha 
sido ela que a deixou. Uma 
simples atitude muda tudo ”, 
explicou. 

Munícipes defendem reforço da fiscalização

Sobre o consumo
de frutas e verduras
O BAIXO consumo de frutas, verduras e le-
gumes está entre os 10 factores de risco para o 
aparecimento de doenças e morte prematura. 
Estima-se que o baixo consumo de verduras 
é responsável por doenças cardiovasculares, 
cancros gastrointestinais e enfartes do mio-
cárdio. Além disso, os dados indicam que mais 
de 2,7 milhões de vidas podiam ser salvas to-
dos os anos se cada pessoa consumisse quanti-
dades adequadas de frutas e verduras.

BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE
Para além de apresentarem um baixo teor 

energético, as verduras e frutas são constituí-
das por uma elevada percentagem de água e 
uma excelente fonte de vitaminas, minerais, 
fitoquímicos, antioxidantes e fibra.

A sua riqueza nutricional é essencial para 
a manutenção do bom funcionamento do 
organismo e do estado de saúde, para além 
de fornecer micronutrientes que protegem o 
nosso organismo. O consumo adequado des-
tes alimentos desempenha um papel protec-
tor contra doenças crónicas não transmissíveis 
como cancro, obesidade, diabetes tipo 2, entre 
outras.  O fraco consumo de frutas e legumes 
está também associado a carências de vitam-
inas e minerais e alterações do funcionamento 
do trânsito intestinal (obstipação, prisão de 
ventre, hemorróidas, diverticulose).

COMO COMER FRUTAS E VERDURAS
A fruta fresca e da época é que apresenta a 

maior concentração de nutrientes, além de ser 
a mais saborosa e aromática. Ela deve ser sem-
pre bem lavada e consumida imediatamente 
após a sua preparação, de modo a evitar a oxi-
dação e perda de vitaminas.

A fruta cozida pode ser uma alternativa à 
fresca, mas é importante referir que o processo 
de cozedura leva à perda de alguns nutrientes. 

Desta forma opte por cozer ou assar espora-
dicamente.

Relativamente aos sumos de fruta, é es-
sencial limitar e evitar os artificiais e açucara-
dos, pois ingeridos em excesso podem causar 
diabetes, aumento de peso e obesidade. 

A fruta pode ser consumida em qualquer 
momento do dia, ao pequeno-almoço para 
uma refeição completa, durante o dia nos 
lanches ou na refeição principal.

No prato principal, reserve uma boa porção 
para as saladas cruas ou para os legumes.

Os legumes são versáteis e podem ser 
consumidos de diferentes formas, mas re-
corde-se, quando os cozemos algumas das 
vitaminas são perdidas para água. 

O truque está em cozer os legumes ao va-
por. Pode ainda escolher por estufar, guisar, 
assar ou grelhá-los.

AO PEQUENO-ALMOÇO
Comece o dia da melhor forma e não dis-

pense a fruta ao pequeno-almoço.
Complemente a sua refeição com uma fru-

ta fresca, junte-a aos cereais, a um iogurte, ou 
podes levar a fruta consigo para comer pelo 
caminho, na escola ou no local de trabalho.

NAS REFEIÇÕES PRINCIPAIS
Inicie, sempre que possível, o almoço e o 

jantar com um prato de verduras.
Procure ingerir sempre salada e verduras 

pelo menos três vezes por semana.
Se tem por hábito comer sandes ao al-

moço, enriqueça-as com salada e/ou legumes 
e privilegie a fruta como a sua sobremesa de 
eleição.

Procure consumir hortícolas com cores 
vivas, como brócolos, couve roxa, pimentos, 
cenouras, pois estes são muito ricos em vita-
minas, minerais e outros agentes protectores.

ção ambiental exerce um papel 
importante na conscienciali-
zação das pessoas sobre as for-
mas sustentáveis de lidar com 
o ecossistema, contudo esta
actividade deve ser aliada à fis-
calização.

Cachamba é de opinião 
que devem ser implementadas 
estratégias de gestão que in-
cluem sanções aos munícipes 
surpreendidos a poluir o meio 
ambiente. 

Por outro lado, alguns mu-
nícipes mostraram total des-
conhecimento das formas cor-
rectas de descarte dos resíduos 
sólidos. 

É o caso de Lídia Pedro, re-
sidente no bairro Chamissava, 
no distrito municipal KaTem-
be, na cidade de Maputo. 

Ela disse que quando des-
carta o lixo não faz a separação 
do orgânico dos acessórios re-
cicláveis, apesar de existir con-
tentores com sinalização dos 
tipos de resíduos.  

Restrições deixam praias mais limpas

“É preciso preservar a limpeza da praia após a reabertura”, Mário Ngoca 

Mário Ngoca, ambientalista

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

Acesse: https://t.me/Novojornal



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

23Quarta-feira, 5 de Janeiro de 2022

PUBLICIDADE

5 de Janeiro de 2022

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

“A MEMÓRIA guardará o que valer a 
pena”.

- Eduardo Galeano (1940-2015), escritor e

jornalista uruguaio

Lua Cheia - Será a 18 deste mês, à 01.47 horas

00.20 - FLASH CULTURAL

02.00 - RITMOS E VIDAS

04.57 - HINO NACIONAL

05.10 - CAMPO E DESENVOVI-
MENTO

05.30 - EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45 - UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00 - JORNAL DA MANHÃ

08.10 - ECONOMIA PARA TODOS

08.15 - INSS

09.10 - TEMPERATURA AMBIENTE

10.10 - VERÃO

12.00 - SINAL HORÁRIO/TÓPICOS 
DO JORNAL DA TARDE

12.02 - MAGAZINE DESPORTIVO

12.20 - BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

12.30 - JORNAL DA TARDE

13.00 - INFORMATIVO CORO-

NAVÍRUS

14.25 - EDUCAÇÃO FINANCEIRA

15.10 - VERÃO

16.10 - SEGURANÇA RODOVIÁRIA

16.15 - VERÃO

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

18.10 - UMA DATA NA HISTÓRIA

18.25 - EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.55 - UMA HISTÓRIA PARA TI

19.00 - SINAL HORÁRIO/TÓPICOS 
DO JORNAL DA NOITE

19.02 - MAGAZINE DESPORTIVO

19.20 - BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

19.30 - JORNAL DA NOITE

20.00 - INFORMATIVO CORO-
NAVÍRUS

23.15 - INSS

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 06.39 e às 18.40 
horas, com 3.25 e 3.24 metros, re-
spectivamente   

BAIXA-MAR - Às 00.29 e às 12.37 
horas, com 0.98 e 1.10 metros, re-
spectivamente 

INHAMBANE

32/25

VILANKULO

33/27

TETE

33/26

QUELIMANE

31/25

NAMPULA

33/22

PEMBA

33/26
LICHINGA

26/18

BEIRA

36/25

XAI-XAI

35/24

CHIMOIO

31/20

MAPUTO

35/25

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

R05.40 - HINO NACIONAL 

05.45 - GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE 

06.00 - BOM DIA MOÇAMBIQUE - DIRECTO

08.00 - DESENHOS ANIMADOS: CÓDIGO DO PUZZLE 

08.15 - TELENOVELA: “HINO À ALEGRIA” 

09.00VNOTÍCIAS 

09.05 - SAÚDE E BEM ESTAR - REPETIÇÃO

09.30 - A HORA DO CTP - PEMBA:  “CABO DELGADO SOMOS NÓS”  - DI-
RECTO/PEMBA

10.00 - NOTÍCIAS 

10.05 - TUDO ÀS 10 - DIRECTO - 1ª PARTE

11.00 - NOTÍCIAS 

11.05 - TUDO ÀS 10 - DIRECTO - 2ª PARTE

12.00 - NOTÍCIAS 

12.05 - ESPECIAL INFORMAÇÃO - REPETIÇÃO

13.00 - JORNAL DA TARDE  

14.00 - HOMEM QUE É HOMEM 

15.00 - NOTÍCIAS 

15.05 - JUNTOS À TARDE - GRAVADO

16.00VNOTÍCIAS 

16.05 - ENCONTROS DA MALTA - DIRECTO 

17.00 - JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAMBICANAS - DIRECTO

17.45 - GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE  

18.00 - PRIMEIRA PAGINA - DIRECTO 

19.00 - JORNAL DE DESPORTO - DIRECTO 

19.50 - PUBLICIDADE 

20.00 - TELEJORNAL - DIRECTO

21.15 - SEMANÁRIO ECONÓMICO - GRAVADO

22.30 - TELENOVELA: “HINO À ALEGRIA”

23.30 - TV SURDO - REPETIÇÃO

00.00 - JUNTOS À TARDE - REPETIÇÃO

01.00 - PRIMEIRA PAGINA - REPETIÇÃO

02.00 - ENCONTROS DA MALTA - REPETIÇÃO

03.00 - TUDO ÀS 10 - REPETIÇÃO

04.50 - JORNAL DE DESPORTO - REPETIÇÃO

05.40 - HINO NACIONAL 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS 
DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que PACIÊNCIA NGUENHENE COSSA, natural e residente 
na cidade de Maputo, no bairro da Polana-Caniço “A”, quarteirão 30, 
casa nº 70, requereu autorização para a mudança do seu nome, para 
passar a usar o nome completo de LUÍS NGUENHENE COSSA.
Nos termos do nº 1, do artigo 360º do Código do Registo Civil, são 
convidados todos os interessados para, no prazo de trinta dias, a 
contar da data da publicação do presente anúncio, deduzirem, por 
escrito, a oposição que tiverem direito de fazer.

Maputo, aos 15 de Dezembro de 2021
A Directora Nacional Adjunta 

Fátima J. Achá Baronet
(Conservadora e Notária Superior)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS 
E RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
CIVIL E NOTARIADO DE 

NAMAACHA

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE SALVADOR JAIME 
TALA 

EXTRACTO

Certifico, para efeitos de publi-
cação, que por escritura de vinte 
e nove de Dezembro de dois mil 
e vinte e um, exarada de folhas 
sete verso a folhas nove, do livro 
de notas para escrituras diver-
sas número dois, traço “A”, na 
Conservatória do Registo Civil e 
Notariado de Namaacha, perante 
AVELINO DANIEL FOLICHE, Con-
servador e Notário Superior, em 
pleno exercício na referida Con-
servatória, foi lavrada uma Escri-
tura de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de SALVADOR JAIME 
TALA, no estado de solteiro, 
natural da Matola e residente 
em Matola, que até à data da sua 
morte tinha sessenta e um anos 
de idade, sem ter deixado tes-
tamento ou qualquer outra dis-
posição da sua última vontade.

Que pela presente escritura 
pública foi declarado como úni-
co e universal herdeiro de todos 
os seus bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias, seu 
filho ALMIRANTE SALVADOR 
TALA, natural de Maputo e resi-
dente em Maputo, filho de Salva-
dor Jaime Tala e de Elisa Aurélio 
Mavale.

Que não existem outras pes-
soas que segundo a lei prefiram 
o declarado herdeiro ou com
ele possam concorrer à sua
sucessão.

Está conforme

Namaacha, aos 30 de Dezembro 
de 2021

Osória Basílio Munguambe
(Conservadora e Notária 

Técnica)
91160

4

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, ASSUNTOS 
CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS
PRIMEIRO CARTÓRIO 
NOTARIAL DA BEIRA

HABILITAÇÃO 
NOTARIAL POR ÓBITO 

DE PAULO JOÃO DE 
DEUS

Certifico, para efeitos de pub-
licação, que por escritura do 
dia vinte e nove de Junho de 
dois mil e vinte e um, lavrada 
de folhas cento e vinte e cinco 
a folhas cento e vinte e seis do 
livro de escrituras diversas 
número oitenta e um, a cargo 
de FERNANDA RAZO JOÃO, 
Notária Superior em pleno 
exercício de funções notariais, 
foi celebrada uma Escritura de 
Habilitação Notarial por óbito 
de PAULO JOÃO DE DEUS, fa-
lecido no dia dez de Setembro 
de dois mil e seis, em Chaiua, 
província de Manica, onde teve 
o seu último domicílio, que em 
vida era natural de Espung-
abeira-Manica, o qual se en-
contrava no estado de solteiro.
Mais certifico que na referi-
da escritura foram declara-
dos como únicos herdeiros,
seus filhos: DELFOS JOÃO DE
DEUS, solteiro, maior, natural
da Beira, residente na cidade
da Beira, HENRIQUES JOÃO
DE DEUS, solteiro, maior, nat-
ural da Beira, residente na
cidade da Beira, EUCLIDES 
GONÇALO JOÃO DE DEUS, 
solteiro, maior, natural da Bei-
ra, residente na cidade da Bei-
ra, e NICOLAU JOÃO DE DEUS, 
solteiro, maior, natural de Ma-
puto, residente na cidade da
Beira.

Está conforme
Primeiro Cartório Notarial 

da Beira, aos 23 de Agosto de 
2021

A Notária Superior
Fernanda Razo João

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Educação e 

Desenvolvimento Humano
DIRECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

CONVOCATÓRIA
O Ministério da Educação e Desenvolvi-
mento Humano convoca o senhor HER-
NANE ERNESTO MBALANE, a compare-
cer na Direcção de Recursos Humanos, 
localizada na Av. 24 de Julho, nº 167, 15º 
andar, no prazo de 10 dias, a contar da 
data da publicação da presente convo-
catória, para tratar assuntos do seu in-
teresse.
Cordiais saudações

Maputo, aos 31 de Dezembro de 2021
O Director Adjunto

Faustino Sérgio de Arnaldo Nativo
(Instrutor e Técnico Pedagógico N1)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E 
TRABALHO

QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MAPUTO

Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 
345, R/C

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE ZACARIAS 
TIMBANE

Certifico, para efeitos de publi-
cação, que por escritura pública 
de seis de Dezembro de dois mil 
e vinte e um, lavrada de folhas 
oitenta e cinco verso a folhas 
oitenta e seis verso, do livro de 
notas para escrituras diversas 
número duzentos e oitenta e nove 
“C”, deste Quarto  Cartório No-
tarial de Maputo, perante mim, 
ERMELINDA JOÃO MONDLANE 
MATINE, Conservadora e Notária 
Superior em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de ZACARIAS TIMBANE, 
de sessenta e três anos de idade, 
solteiro, natural de Maputo, de 
nacionalidade moçambicana, com 
última residência no bairro da 
Maxaquene “B, cidade de Maputo, 
sem ter deixado testamento com 
disposição de sua última vontade.
Mais certifico pela operada escrit-
ura pública que foram declarados 
como únicos e universais her-
deiros de todos os seus bens, seus 
filhos: JOSÉ ZACARIAS TIMBANE, 
ANGÉLICA ZACARIAS TIMBANE 
e MARCOS ZACARIAS TIMBANE, 
todos solteiros, naturais de Ma-
puto, onde residem, de nacionali-
dade moçambicana.
Que não deixou outras pessoas 
que por lei com eles possam con-
correr à sucessão da herança e 
que dela fazem parte bens móveis 
e imóveis.

Está Conforme
Maputo, aos oito de Dezembro de 

dois mil e vinte e um

O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE 

JUSTIÇA E TRABALHO

EXTRACTO PARA 
PUBLICAÇÃO HABILITAÇÃO 
DE HERDEIROS POR ÓBITO 

DE MEQUE JAMBO

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de um de Novem-
bro de dois mil e vinte e um, exarada 
de folhas vinte e seis verso a folhas 
vinte e oito, do livro de notas para 
escrituras diversas número vinte 
e nove, traço “B”, barra BAÚ, deste 
Balcão, a cargo da Notária em exer-
cício, CÉLIA BERNARDETE MESTRE 
GUAMBE, foi celebrada uma Escrit-
ura de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de MEQUE JAMBO, de então 
setenta e seis anos de idade, casado 
que era à data do óbito com Isabel 
Alfredo Libombo, sob o regime 
de comunhão geral de bens, com 
última residência habitual no bair-
ro Vinte e Cinco de Junho, Distrito 
Municipal KaMubukwana, cidade 
de Maputo.
Que o falecido não deixou testamen-
to ou qualquer outra forma de dis-
posição da sua última vontade, ten-
do deixado como únicos e univer-
sais herdeiros de seus bens, seus fil-
hos: JERSON JAMBO MULHANGA, 
FILIMONE JAMBO MUCHANGA, 
SANDRA JAMBO MULHANGA, AN-
GELINA ISABEL JAMBO, TELINA 
JAMBO MULHANGA, JAMBO CRE-
DELINO MULHANGA, solteiros, 
maiores, residentes em Maputo e a 
cônjuge sobreviva ISABEL ALFRE-
DO LIBOMBO, residente na cidade 
de Maputo.
Que não existem outras pessoas 
que de lei possam concorrer na 
sucessão.
Fazem parte da herança todos os 
bens móveis e imóveis, incluindo 
contas bancárias em nome do de 
cujus.

Está Conforme
Matola, aos 7 de Dezembro de 2021

A Notária
(Ilegível)

F
OI lançada recente-
mente, na vila mu-
nicipal da Manhiça, 
província de Maputo, 
a primeira pedra para 

construção de uma praça dos 
heróis moçambicanos. 

Este é um projecto de mo-
numento de baixo custo, in-
cluindo a manutenção, com 
iluminação não eléctrica, con-
cebido pelo artista plástico e 
arquitecto Sebastião Coana.

O monumento é construi-
do a pensar nos seus impactos 
para o meio ambiente e, por 
isso, acumula a radiação solar 
de dia e, por sua vez, liberta luz 
durante a noite. Deste modo, a 
praça pode brilhar no período 
nocturno sem recurso a cor-
rente eléctrica.

Para a criação desta obra 
Sebastião Coana convidou cer-
ca de 50 jovens do distrito da 
Manhiça, capacitados durante 
a construção, com o objecti-
vo de através das artes criar 
impactos positivos no desen-
volvimento social nas compo-
nentes de educação, auto-em-
prego e turismo. 

No que respeita à educa-

ção, o monumento será acom-
panhado de um mural falante, 
com pinturas sobre a histó-
ria do país, visando educar os 
munícipes e transmitir-lhes 
valores históricos relevantes.

Na componente auto-em-
prego juvenil, durante o pro-
cesso um grupo de jovens foi 
formado em pintura civil e 
artística de modo a replicar as 
técnicas adquiridas para ga-
nhar dinheiro.  

Por seu turno, na atrac-
ção turística, o monumento e 
o mural deverão tornar o jar-
dim da vila da Manhiça mais
atraente para os turistas de di-
ferentes cantos do mundo. 

Recentemente, em parce-
ria com o Município de Ma-
puto, Sebastião Coana pintou 
o mural do Mercado do Povo,
as barreiras da Maxaquene e
algumas ruas da baixa da ci-
dade. Parte destas obras esteve
relacionada à iniciativa “Bring
Back Maputo: Quarteirão de
Três Mil Metros Quadrados”,
com uma série de pinturas vi-
sando, dentre outras coisas,
promover o turismo, que em-
prega trabalhadoras de sexo e

NA VILA DA MANHIÇA

Sebastião Coana desenha 
praça dos heróis sustentável

Futura Praça dos Heróis Moçambicanos, na Manhiça

profissionais de limpeza da ca-
pital do país, bem como trans-
mitir mensagens de esperança 
e interacção social.

Na Matola tem uma pintu-

ra artística na parede frontal 
do novo edifício do Conselho 
Municipal, sendo que conta 
com uma variedade de traba-
lhos criativos, incluindo ins-

talações culturais, arte de rua 
e pintura a óleo inspirados no 
quotidiano dos moçambica-
nos, em províncias como Gaza, 
Zambézia, Sofala e Nampula. 
As suas pinturas e murais de 
rua estão em várias colecções 
públicas e privadas do país, 
incluindo o Museu Nacional de 
Artes.

Fora de portas tem obras 
em mais de 25 países, dos 
quais África do Sul, Estados 
Unidos, China e Finlândia.

Com este tipo de iniciati-
vas, o artista conquistou vários 
prémios de inovação nacionais 
e internacionais, com desta-
que para o de Melhor Inovador 
para o Combate às Mudanças 
Climáticas em África 2018, or-
ganizado pela multinacional 
AbiBev, na África do Sul, e o 
Prémio Startupper do Ano, da 
Total Energy, em 2019. 

Nascido em 1987, na Ma-
nhiça, Sebastião Coana é fun-
dador do Movimento Artístico 
de Moçambique, com o qual 
actua na requalificação urba-
na e intervenção social através 
das artes, bem como capacita 
jovens a fim de gerar auto-
-emprego na pintura.

Tem Graduação em Arqui-
tectura pela Academia Central
de Belas Artes da China (CAFA) 
e Mestrado em Finanças Inter-
nacionais pela Universidade
de Negócios Internacionais e
Economia (UIBE), ambas de
Pequim.

Descobriu o seu talento
artístico ainda novo, em 1995,
e mais tarde, em 2000, jun-
tou-se ao programa juvenil do
Museu Nacional de Artes, em
Maputo.

PARA CELEBRAR MOÇAMBIQUE

Antologia reúne cem poetas lusófonos
SERÁ lançada brevemente 
a “Antologia Internacional 
Moçambique em Versos”, 
que reúne cem poetas mo-
çambicanos, brasileiros e 
portugueses, entre reno-
mados e emergentes. 

A colecção, que sairá no 
país e no Brasil, é coorde-
nada pelo Círculo de Letras 
Académicos de Moçambi-
que, em criação, e encabe-
çada por Ernesto Moamba e 
pela Associação Internacio-
nal de Escritores e Artistas, 
representada pela escritora 
brasileira Izabelle Vallada-
res. 

Apesar de ser uma an-
tologia especialmente de-
dicada a moçambicanos, 
também participam autores 
brasileiros e portugueses 
como convidados.

Os autores fazem uso 
dos seus versos para can-
tar o melhor deste lado do 
Índico, exaltar as suas ex-
periências, cultura e iden-
tidade, bem como abrir 

mais espaços de intercâm-
bio cultural entre os dois 
países do Índico e Atlântico 
em prol da valorização da 
literatura e diversidade lin-
guística e cultural no espa-
ço lusófono. 

“Fizemos algo diferente 
de outros livros que temos 
lidos, pois a temática da 
nossa antologia é de caráter 
livre e apresenta versos sol-
tos e brancos, para que os 
poetas pudessem se senti-
rem livres para criar e viajar 
sem limitações”, explicou 
Ernesto Moamba.

Segundo o coordenador, 
a colecção devia ter sido 
publicada em 2020 no país 
e no Brasil, algo que não foi 
possível devido à situação 
de crise sanitária causada 
pela pandemia do novo co-
ronavírus nos dois país. 

Assim, disse Moamba, 
o lançamento está previsto
ainda para este semestre e
marcará o início oficial das
actividades do Círculo de

Letras Académicos de Mo-
çambique, a ser por si pre-
sidida.

Integram a antologia 
os autores Alerto Bia, Alex 
Barga, Álvaro dos Reis, 
Amosse Mucavele, Ângelo 
Muchanga, António Chaú-
que, Arnaldo Tembe, Bel-
miro Mouzinho, Constan-
tino Nandja, Daio Marques, 
Dércia Cossa, Dionísio 
Muzime, Erick Muguliua, 
Ernesto Moamba, Gervá-
sia Jorge, Gonzaga Neto, 
Hermínio Alves, Helio-
doro Baptista, Hirondina 
Joshua, Hugo Silva, Isack 

Aly, Jaime Munguambe, 
Jeconias Mocumbe, José 
Manusse, Juvenal Bucuane, 
Juzefa Cuna, Lorna Telma 
Zita, Lucílio Manusse, Luiz 
Carlos Cichini, M. P. Bonde, 
Mafala Ya Mbumba, Maria 
Raufa, Marnela Henrique, 
Matilde Chabana, Matos 
Matosse, Morgado Mba-
late, Narciso Mapsanga-
nhe, Otildo Justino Guido, 
Sanjo Muchanga, Sérgio 
Guilherme, Sobrevivente 
Filho da Velhice, Sócra-
tes Mayer, Timóteo Pape, 
Valério Maúnde e Zubaida 
Mussagy. 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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JÚLIO EDUARDO 
ZAMITH DE FRANCO 

CARRILHO
IN MEMORIAM

(1946-2021)

(AGRADECIMENTO)

As famílias Carrilho e Machungo endereçam o seu pro-
fundo agradecimento pelas manifestações de apoio e 
solidariedade recebidas pelo desaparecimento físico do 
seu ente querido JÚLIO EDUARDO ZAMITH DE FRANCO 
CARRILHO, ocorrido no passado dia 5/12/2021. A todos 
e a cada um que, directa ou indirectamente, os acompa-
nharam, agradecem a sua presença e palavras sinceras, 
actos de generosidade e apoio incondicional. Bem hajam.
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RICARDO AUGUSTO 
PALMA PINTO JORGE

FALECEU

O Comando da Força Aérea de 
Moçambique comunica com profunda dor e 
consternação o falecimento de RICARDO AU-
GUSTO PALMA PINTO JORGE, seu membro-
-fundador e alferes na reforma, ocorrido no dia
2/1/2022, em Johannesburg, na África do Sul,
vítima de doença. À família enlutada endereça
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
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JOSÉ MIGUEL 
MACUÁCUA

FALECEU

Lutaste até onde pudeste, foste um 
verdadeiro guerreiro… Seus pais 
Miguel Macuácua (em memória) e Albertina Chaúque, 
irmãos Lídia, Sérgio, Jona, Miguel, Olinda, Esperança 
Milagrosa e Marleta, cunhados, primos, sobrinhos, netos 
e demais familiares comunicam com profundo pesar o 
desaparecimento físico do seu ente querido JOSÉ MI-
GUEL MACUÁCUA, ocorrido no dia 3/1/2022, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 5/1/2022, pelas 
11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido 
de velório na sua residência no Intaka, pelas 9.00 horas. 
Paz à sua alma.
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JOSÉ MIGUEL 
MACUÁCUA

FALECEU

Sua esposa Nataniela Kátio, filhos 
Michel, Cindy, David, Jéssica, Mar-
cel, Baggio e neto comunicam com profunda dor 
o falecimento do seu ente querido JOSÉ MIGUEL
MACUÁCUA, ocorrido no dia 3/1/2022, vítima de
doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 5/1/2022,
pelas 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene,
antecedido de velório na sua residência no bairro
Intaka, pelas 9.00 horas. Paz à alma do pai, amigo
e combatente.

125

GRECE QUETANE 
BUQUE
FALECEU

A Procuradora-Geral da República, Vice-
-Procurador-Geral da República, Procura-
dores-Gerais-Adjuntos, Secretário-Geral,
magistrados e funcionários do Ministério Público lamentam
com profunda mágoa e consternação o falecimento da Sr.ª
GRECE QUETANE BUQUE, mãe da funcionária Inês Zacarias
Nhagumbe, chefe do Departamento Central, ocorrido no dia
1/1/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã,
dia 6/1/2022, na localidade de Zandamela, distrito de Zavala,
província de Inhambane, antecedido de velório, na Paróquia
de São Cipriano - Igreja Anglicana, hoje, dia 5/1/2022, pelas
9.00 horas. À família enlutada, apresentam as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.

84

ARACI EVLIZE CHIN 
CHING VIM

FALECEU

Sua avó Maria Arlete Arouca, 
mãe Maria Rosa Pico, irmãos 
Sílvia Pico Vim e Chang Stuart Carvalho comu-
nicam com profundo pesar o desaparecimento 
físico do seu ente querido ARACI EVLIZE CHIN 
CHING VIM, ocorrido no dia 2/1/2022, na cida-
de de Veneza em Itália, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza na Itália em data a anunciar. 
Que Deus lhe dê um eterno descanso. Estarás 
sempre nos nossos eternos corações.

103

ARACI EVLIZE CHIN CHING 
VIM

FALECEU

Olga Neves, Walter, Denise e demais amigos comunicam com 
profundo pesar o desaparecimento físico de ARACI EVLIZE 
CHIN CHING VIM, ocorrido no dia 2/1/20212, em Veneza - Itália, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza na Itália em data a anunciar. À família enlutada endereçam 
as mais sentidas condolências.

103

ARACI EVLIZE CHIN CHING 
VIM

FALECEU

Seus primos Analádya, Xavier, Kinito, Sheila, Ana, Martim, Tia-
go e Bianca comunicam com profunda dor o falecimento do 
seu ente querido ARACI EVLIZE CHIN CHING VIM, ocorrido no dia 2/1/2022, na 
cidade de Veneza em Itália, vítima de doença, cujo funeral se realizará em data a 
anunciar. Paz e eterno descanso, querida Araci.

103

FERNANDO INÁCIO MADEIRA 
LUÍS

FALECEU

A Administração, Direcção, Comité Sindical e todos trabalhadores da Águas da 
Região de Maputo, S.A comunicam com profunda dor e consternação o faleci-
mento de FERNANDO INÁCIO MADEIRA LUÍS, trabalhador desta empresa, ocorrido na madrugada do 
dia 3/1/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, quarta-feira, dia 5/1/2022, no Cemitério da 
Texlom, pelas 10.00 horas, antecedido de velório na sua residência, no bairro da Matola “A”, Q. 32, 

pelas 9.00 horas. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências.
100

AFONSO LANGUANA 
MULUNGO
(HARUNY SHATRI)

FALECEU
O Secretariado Executivo, Secretariado Geral e trabalhadores do Sindicato 
Nacional de Jornalistas - SNJ comunicam com profunda dor e consternação o 
falecimento de AFONSO LANGUANA MULUNGO, pai de Leonildo Mulungo, funcionário deste sindi-
cato, perecido no sábado, dia 1/1/2022, na sua residência, vítima de doença, cujo funeral se realizou 
no passado domingo, dia 2/1/2022, pelas 16.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de 
velório na Mesquita Chadulia, pelas 15.00 horas. Paz à sua alma.

61

DENISE PEREIRA 
HAIDER

FALECEU

Sua mãe, filhos, irmãos, sobri-
nhos, primos, demais familia-
res e amigos comunicam com profunda mágoa 
e consternação o falecimento de DENISE PE-
REIRA HAIDER, ocorrido no dia 4/1/2022, na ci-
dade de Maputo, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza amanhã, quinta-feira, dia 6/1/2022, no 
Cemitério de Michafutene, pelas 14.00 horas, 
antecedido de velório na capela do HCM, pelas 
11.00 horas. Paz à sua alma.

107

DOTOTHEIA 
CECÍLIA MARY 

SCHIEMAN 
PEGADO
FALECEU

A Direcção da Escola Nacional de Aeronáutica e a comu-
nidade escolar em geral comunicam com profunda dor e 
consternação o falecimento da Sr.ª DOTOTHEIA CECÍLIA 
MARY SCHIEMAN PEGADO, mãe da Sr.ª Doroteia Florentina 
de Oliveira Pegado, directora desta instituição, ocorrido no 
dia 2/1/2022, em Portugal, vítima de doença, cujo funeral se 
realizou ontem, dia 4/1/2022, em Portugal. À família enlutada, 
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

76

RICARDO 
AUGUSTO PALMA 

PINTO JORGE
FALECEU

O Presidente do Conselho de Administração, Conse-
lho de Administração e todos funcionários do IACM 
comunicam o desaparecimento físico do Sr. RICARDO 
AUGUSTO PALMA PINTO JORGE, ex-colega contrata-
do, ocorrido no dia 2/1/2022, na República da África do 
Sul, vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, 
quinta-feira, dia 6/1/2022, no Cemitério de Michafute-
ne, pelas 10.30 horas, antecedido de velório na Igreja 
Embaixada de Cristo Moçambique, na Av. Angola, às 
8.00 horas.

112

NÉLIA ANTÓNIO 
CONSELHO

FALECEU

O Sindicato Nacional dos 
Empregados Bancários (SNEB) comunica 
com profundo pesar o desaparecimento 
físico da Sr.ª NÉLIA ANTÓNIO CONSELHO, 
filiada deste Sindicato, ocorrido no dia 
31/12/2021, na cidade de Chimoio, cujo 
funeral se realiza em data a anunciar. À 
família enlutada o SNEB, endereça as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

72

IVONE GEMO

FALECEU

É com muita dor que seus 
irmãos Suzana, Flávia, Manuel, Deolinda, 
Madalena, Lili, Rafael, Isménia e Rui, so-
brinhos e demais familiares comunicam o 
desaparecimento físico da sua irmã e tia 
IVONE GEMO, ocorrido no dia 3/1/2022, 
cujo funeral se realiza em data a anunciar. 
Paz à sua alma.

98

MARGARIDA 
MANGANHELA

FALECEU

A Juíza-Presidente, Magistrados Judiciais, Adminis-
tradores Judiciais e todos funcionários do Tribunal 
de Menores da Cidade de Maputo comunicam com 
profunda dor e consternação o desaparecimento 
físico da Sr.ª MARGARIDA MANGANHELA, madrasta 
do Sr. Ditódio Raul Jozine, funcionário desta insti-
tuição, ocorrido no dia 29/12/2021, na sua residên-
cia, vítima de doença, cujo funeral se realizou no 
dia 30/12/2021, no Cemitério da Texlom, província 
de Maputo. À família enlutada endereçam as mais 
sentidas condolências.

82
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VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

APARTAMENTO tipo 3, num 8.º andar, 
3wc, sala com 2 ambientes, cozinha 
espaçosa, no B. Central “B”, Av. 24 de 
Julho, com elevador e estacionamento 
na cave, vende-se por 8 500 000,00MT, 
sem intermediários. Contacto: 83-
3081616.

13296

VENDE-SE

CONSELHO MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMUBUKWANA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA 17)

 ANÚNCIO DE ADJUDICAҪÃO 
 De acordo com a alínea d) do n° 3 do artigo 33, conjugado com o n° 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica se a adjudicação do objecto de 

concurso abaixo indicado:

N° de Concurso Objecto de Contratação Adjudicado Valor de Adjudicação em 
MT, incluindo IVA

OM-34/CMM/ADMKMB/UGEA 
17/2022

Consultoria individual para verificação de 
fiabilidade financeira das contas do Pro-

jecto NAKOPA II 
SALVADOR ALEXANDRE FUMO 736.000,00MT

Maputo, Janeiro de 2022

Administração do Distrito Municipal KaMubukwana

Av. de Moçambique, Rua São Pedro

Maputo – UGEA 17 93

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DE SAÚDE DA CIDADE 
HOSPITAL GERAL JOSÉ MACAMO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

Aditamento ao Anúncio de Adjudicação 
De acordo com a alínea d), número 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março e em aditamento 
ao Anúncio de Adjudicação publicado no dia 30 de Dezembro de 2021, com referência nº 11989, comunica-se que o objecto dos concursos abaixo 
referenciados foram adjudicados, igualmente, aos concorrentes Armando A.P. Construções, Unique Moz Comércio-Sociedade Unipessoal, Moz 
Investimentos Group Lda, Arce Construções Manutenção de Imóveis,Lda, S.T. Transmissão Mecânica Limitada.

N.º de Concurso Objecto Concorrente
Valor Adjudicado 

(MT)

58L001251/CL/152021
Prestação de serviços de manutenção das 
infra-estruturas das Unidades Sanitárias 

do Distrito Municipal Kamubukwana
ARMANDO A.P. CONSTRUÇÕES

Pelo preço de 
517.598.05MT

58L001251/AD/45/2021
Fornecimento de uma motorizada ao 

Distrito Municipal Kamubukwana

UNIQUE MOZ COMÉRCIO-SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, MOZ INVESTIMENTOS 

GROUP LDA, ARCE CONSTRUÇÕES 
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, LDA

Pelo preço de 
270.000.00MT

58L001251/CL/16/2021
Prestação de serviços de manutenção das 
infra-estruturas das Unidades Sanitárias 

do Distrito Municipal Katembe
MOZ INVESTIMENTOS GROUP, LDA

Pelo preço de 
2.001.349,83MT

58L001251/PD/03/2021
Prestação de serviços de abertura de furo 

de água no Distrito Municipal Katembe
ARCE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO 

DE IMÓVEIS, LDA
Pelo preço de 

429.741.00MT

58L001251/CL/17/2021
Fornecimento de pneus e acessórios 
e remendo de pneus das viaturas do 

Hospital Geral José Macamo

S.T. TRANSMISSÃO MECÂNICA, 
LIMITADA

Pelo preço de 
590.569.79MT

A Autoridade Competente
(Ilegível)

87

CONVOCATÓRIA DE 
ASSEMBLEIA GERAL

A IGREJA DE REAVIVAMENTO DOS ELEITOS DO SENHOR 
-LORD CHOSEN CHARISMATIC REVIVAL CHURCH. vem, 
no quadro dos seus Estatutos, anunciar a realização de
Assembleia Geral Extraordinária, no dia  5 de Fevereiro de
2022, na sua sede em Nampula, no bairro de Muhaivire, pelas  
9.00 horas, com a seguinte agenda:

1. Legitimação das decisões emanadas pela Presidência
Internacional da Igreja, em videoconferência, em que
participam instituições nacionais, membros da Direcção Local 
da Igreja e prestigiados convidados;

2. Actualização dos Estatutos de forma a estarem mais
comprometidos com a legislação nacional;

3. Outros aspectos de interesse e de relevância para o
desenvolvimento da Igreja em Moçambique.

O Pastor Nacional Nomeado

Paschal  Azubuike  Ekeoma

Nampula, aos 3 de Janeiro de 2022

2

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS 

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que LINA 
JOAQUIM MULIMA, natural de 
Maputo e residente no bairro 
de Zilinga, distrito de Boane, 
província de Maputo, requereu 
autorização para a mudança 
do nome do seu filho menor 
KELVIN MARCOS MAHESSA, 
para passar a usar o nome 
completo de KELVIN XAVIER 
ABÍLIO MAHESSA.
Nos termos do nº 1, do artigo 360º 
do Código do Registo Civil, são 
convidados todos os interessados 
para, no prazo de trinta dias, a 
contar da data da publicação do 
presente anúncio, deduzirem, por 
escrito, a oposição que tiverem 
direito de fazer.

Maputo, Julho de 2021
O Director Nacional 

Arafat Nadim de Almeida 
Zamila

(Conservador e Notário Superior)
99

ESPAÇO próprio para armazéns, 
criação de animais ou agricultura, com 
3 hectares, DUAT e mais 2 para regulari-
zação (8 mil), ao lado da estrada e perto 
da ponte da Vila da Moamba. Contacto: 
+258 86-7648339.

41

FLAT’S: tipo 3, num 2º andar, com 
2wc e garagem fechada, na Avenida 
Julius Nyerere, vende-se por 13 000 
000,00MT; tipo 3, num R/C, com de-
pendência, na zona do Tricamo por 3 
200 000,00MT; tipo 1, num 3º andar, na 
zona do Mercado Mandela por 2 500 
000,00MT, negociáveis. Contacto: 84-
2194513, Sr. Missasse.

116

MORADIA com piscina, vende-se por 
450 000USD, no Condomínio Marés; 
flat’s com vista para o mar por 18 500 
000,00MT, na Av. Marginal, por 380 
000USD, na Av. Frederich Engels, 
duplex por 800 000USD, no Caracol, 
instalações, de 4800m² por 14 000 000, 
na Mozal, propriedade, na Av. Marginal 
por USD350/m², moradias novas por 5 
000 000,00MT, no Tchumene 2; 5000m², 
na Av. Angola. Contacto: 82-4795100 ou 
84-4075915.

126

RUÍNA na cidade da Matola, na berma 

da estrada, perto do Notário, dimen-

são de 30x40m, vende-se por 3 500 

000,00MT; propriedade no Chiango, 

dimensão de 15x30 por 1 000 000,00MT, 

em Mapulene, de 25x50m por 3 800 

000,00MT. Contacto: 84-2006465 ou 

87-9106465.

115

APARTAMENTO tipo 3, com 3wc, na 

Coop, Rua da França, num 3º andar, 

prédio pequeno, com parquemento, 

vende-se por 10 000 000,00MT, nego-

ciáveis; tipo 2, com 2 salas, na Av. Karl 

Marx por 6 300 000,00MT, negociáveis. 

Contacto: 84-2006465 ou 87-9106465.
115

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

PRECISA-SE

QUATRO (4) licenciados em Gestão, 
Marketing e afins; Idade: 24 anos
Residir  na Manhiça. Só CV: 
rh.mhicafinanceiro07@gmail.com  
até ao dia 10/1/2022.

13305

ARRENDA-SE

MORADIA tipo 3, com piscina, arrenda-
-se por 150 000,00MT, no Condomínio
Marés, a mesma vende-se por 450
000USD; flat tipo 3, mobilada por 60
000,00; escritórios na Polana por 150
000,00MT; instalações ideais para
oficina ou ferragem por 150 000, na Av. 
Angola; duplex no Caracol. Contacto:
82-4795100 ou 84-4075915.

126

PUBLICIDADE

RICARDO 
AUGUSTO PALMA 

PINTO JORGE
FALECEU

A Direcção Geral da LAM, Comité Sindical e trabalhado-
res no geral comunicam com mágoa o desaparecimento 
físico do Sr. RICARDO AUGUSTO PALMA PINTO JOR-
GE, trabalhador reformado, ocorrido no dia 2/1/2022, na 
África do Sul, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
amanhã, dia 6/1/2022, no Cemitério de Michafutene, 
pelas 10.30 horas, antecedido de velório na Embaixa-
da de Cristo Moçambique, sita na avenida Angola. À 
família enlutada endereçam as sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

125

RICARDO 
AUGUSTO PALMA 

PINTO JORGE
FALECEU

Seus filhos Ricardo e Melba, genro Belmiro, nora Dunia, 
netos Miyana e London comunicam com profundo pesar 
o desaparecimento físico do seu ente querido RICAR-
DO AUGUSTO PALMA PINTO JORGE, ocorrido no dia
2/1/2022, em Johanesburgo, na África do Sul, vítima de
doença, cujo funeral se realiza amanhã, quinta-feira, dia 
6/1/2022, no Cemitério de Michafutene, às 10.30 horas,
antecedido de velório na Embaixada de Cristo Moçambi-
que, na avenida Angola, às 8.00 horas. Paz à sua alma.

79

RICARDO 
AUGUSTO PALMA 

PINTO JORGE
FALECEU

Seus irmãos Susete, Ernestina e Manuel, sobrinhos e 
netos comunicam com profundo pesar o desapareci-
mento físico do seu ente querido RICARDO AUGUSTO 
PALMA PINTO JORGE, ocorrido no dia 2/1/2022, em 
Johanesburg, na África do Sul, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza amanhã, quinta-feira, dia 6/1/2022, no 
Cemitério de Michafutene, às 10.30 horas, antecedido 
de velório na Embaixada de Cristo Moçambique, na 
avenida Angola, às 8.00 horas. Paz à sua alma.

92

GRECE QUETANE BUQUE
(1932 - 2022)

FALECEU

A família Chacate comunica com profunda mágoa o falecimento 
do seu ente querido GRECE QUETANE BUQUE, ocorrido no 
dia 1/1/2022, na sua residência, vítima de doença prolongada, cujo funeral se 
realiza no dia 6/1/2022, em Buquene - Zandamela, antecedido de missa de corpo 
presente, na Igreja S. Cipriano de Chamanculo, amanhã, dia 5/1/2022, pelas 9.30 
horas. Paz à sua alma.            15

PAULO BERNARDO MANHIQUE
(Chihumulane II - O Grande)

(Seis meses de eterna saudade)

Sua esposa Cristina Langa Manhique, irmãos Jaime, Bento, José, Pieda-
de, Octávio, Angélico e Alzira, cunhados, sobrinhos, netos, tias, primos 
e demais familiares comunicam a passagem de seis meses da páscoa 
do seu ente querido PAULO BERNARDO MANHIQUE (Chihumulane II - 
O Grande). Mais informam que na quinta-feira, dia 6/1/2022, haverá celebração eucarística 
sufragando sua alma às 18.00 horas, na Sé Catedral de Maputo. As famílias Manhique e 
Langa agradecem encarecidamente toda a manifestação de solidariedade, orações e conforto 
nestes momentos difíceis. Bem hajam. Eterno descanso e paz à sua alma.

6

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL
BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Concurso no 52 de 27 - 12 - 2021

64 11 13 21 22

PUBLICIDADE

O 
GOVERNO de Ango-
la autorizou a prática 
do desporto federado, 
após ter vetado dia 24 
de Dezembro último 

na sequência da actualização 
do Decreto Presidencial Sobre 
o Estado de Calamidade Públi-
ca de prevenção da Covid-19. 

O Decreto Presidencial nº 
316/21, segundo ANGOP.AO, 
aprova a alteração de alguns 
artigos, dos quais o nº 22 do 
decreto anterior (315/21) que 
agora permite a realização de 
treinos e competições oficiais, 
mas sob determinados termos.

Estão excluídas desta au-
torização as modalidades de 
combate pelo grau de contacto 
e, por conseguinte, o auto-ris-
co de contágio.

As actividades, de acordo 
com o Diário da República, ci-
tado pela ANGOP.AO, deverão 
acontecer à porta fechada e li-
mitadas ao número mínimo de 
intervenientes, com certifica-
dos de vacinação.

Como até então já ocorria, 
será obrigatória a apresenta-
ção do teste negativo do Vírus 
SARS-CoV-2 por parte de cada 
um dos agentes envolvidos, 

realizado até duas horas antes 
da actividade.

São igualmente exigidos, 
o uso de máscaras faciais, ob-
servância do distanciamento
físico e demais regras de bio-
ssegurança, sem prejuízo de
outras determinadas pelos
Departamentos Ministeriais
competentes.

Por acto conjunto dos 
Ministérios da Saúde e da Ju-
ventude e Desportos, são de-
finidos os modelos especiais 
de confinamento a que estão 
sujeitos as equipas, incluindo 
a possibilidade de realização 

de ajuntamento em bolha des-
portiva.

Recorde-se, as actividades 
desportivas já tinham sido in-
terditadas em Março de 2020, 
numa altura em que se assistia 
no país e no mundo a propaga-
ção de casos de contaminação 
por Covid-19.

Angola voltou a ter despor-
to em Outubro do mesmo ano 
com público limitado, após 
reunião da Comissão Multis-
sectorial, enquadrada no plano 
da retoma paulatina do exer-
cício vital, mas obedecendo às 
regras de biossegurança.

Angola autoriza
retoma desportiva

TAÇA DA LIGA

Chelsea e Tottenham 
decidem primeiro finalista

CHELSEA e Tottenham decidem, esta noite 
(21.45 horas), no Estádio Stamford Bridge, o 
primeiro finalista da Taça da Liga da Inglater-
ra de futebol. 

O Tottenham vem de uma vitória na Premier 
League, fora de casa sobre o Watford, por 1-0, 
aproximando-se do grupo dos quatro da frente. 
Os Spurs permanecem invictos desde que Anto-
nio Conte assumiu o comando a 3 de Novembro. 
No entanto, o Spurs tem três desfalques confir-
mados para o duelo, são eles: Steven Bergwijn, 
Cristian Romero e Ryan Sessegnon. 

O Chelsea, por sua vez, vem de um empate, 
em casa, diante do Liverpool pela Premier Lea-
gue. Sendo assim, a fase dos Blues não é das me-
lhores dentro e fora de campo. 

Tottenham e Chelsea enfrentaram-se em 171 
ocasiões. Sendo assim, o Chelsea tem vantagem, 
já que soma 74 vitórias. O Tottenham, por seu 
turno, acumula 54 triunfos, sendo que os 43 jogos 
terminaram empatados.

A outra meia-final está marcada para ama-
nhã e reserva igualmente um bom duelo entre 
Liverpool e Arsenal.

Chelsea e Tottenham batem-se por um lugar na final

O “NOTÍCIAS”, através da Reu-
ters, traz a lume as histórias, 
estórias e o drama que se vive 
na região anglófona do Limbe 
(supostamente a mais excluí-
da e mais pobre do país), nos 
Camarões, cidade que estará 
ligada ao CAN-2021 por ser an-
fitriã do Grupo “F”, que inclui 
as selecções da Tunísia, Mali, 
Mauritânia e Gâmbia.

Limbe faz parte de uma 
região separatista na qual os 
rebeldes chamam de Amba-
zônia e vive sob espectro de 
um conflito que teima em ter-
minar. Centenas de veículos 
blindados patrulham as ruas 
de Limbe, na região sudoeste 
do país, devastada pelo confli-
to, antes do CAN que começa 
domingo, mas que militantes 
separatistas prometeram in-
terromper.

Camarões acolhe o CAN 
em seis cidades, mas a segu-
rança está potencialmente 
mais ameaçada em Limbe, uma 
cidade na costa tropical do At-
lântico cuja região ao redor foi 
abalada por ataques armados 
desde o início da guerra em 
2017.

O conflito, no qual grupos 
armados tentam formar um 
estado separatista matou pelo 
menos três mil pessoas e forçou 
quase um milhão de refugiados.

“O meu medo é que o 
fenómeno recente de explosões 
de bombas que têm aconteci-
do noutras partes possa ser um 
fenómeno comum durante este 
período CAN”, disse o jornalis-
ta local, Honore Kuma.

A insegurança é apenas um 
problema que o torneio enfren-
ta. As preocupações sobre a 
disponibilidade dos estádios e a 
disseminação da variante Ómi-
cron Covid-19 também chega-

Limbe: a outra face dos Camarões

ram às manchetes nas últimas 
semanas.

O Estádio Omnisport de 
Limbe vai acolher jogos do 
Grupo “F”, incluindo Tunísia, 
Mali, Mauritânia e Gâmbia. O 
primeiro jogo do grupo será 
entre Tunísia e Mali, no próxi-
mo dia 12.

A vizinha capital regional 
de Buea, onde as selecções do 
Grupo “F” vão efectuar al-
gumas sessões de treino, foi 
atingida por duas explosões 
em Novembro, incluindo uma 
numa universidade que feriu 
onze estudantes.

As autoridades mantive-
ram os planos de segurança 
em segredo, mas prometeram 
que não haverá interrupção nas 
partidas do Grupo “F”.

Agentes da polícia arma-
dos, milícias e soldados já estão 
posicionados nos principais 

cruzamentos. Postos de con-
trolo foram montados nas es-
tradas para a cidade.

“O CAN vai decorrer em 
muito boas condições. Não há 
motivos para preocupação”, 
disse Emmanuel Ledoux En-
gamba, alto funcionário do ter-
ritório Fako, que inclui Limbe e 
Buea.

GÉNESE DO CONFLITO 
E INSEGURANÇA
O conflito separatista 

começou nas regiões noroeste 
e sudoeste de língua inglesa 
em 2016, quando professores 
e advogados protestaram con-
tra a sua percepção de mar-
ginalização por parte do gov-
erno nacional marcadamente 
francófono.

Uma violenta repressão 
pelas forças de segurança rad-
icalizou o movimento. Grupos 

armados se formaram em meio 
às florestas e plantações de ca-
cau da região.

Enquanto Limbe prepa-
ra-se para receber muitos 
adeptos de futebol, alguns mo-
radores dizem que não estão 
focados no futebol.

“Como vou aproveitar en-
quanto os meus irmãos e irmãs 
estão a sofrer por causa da crise 
anglófona? Todos os dias, eles 
estão a morrer”, disse Roland, 
de 33 anos, que vive perto do 
estádio Limbe

Refira-se que o troféu da 
33ª edição do CAN-2021 foi 
apresentado a 7 de Dezembro 
de 2021, em Limbe num am-
biente caracterizado por fortes 
medidas de segurança.

Limbe é mesmo a outra face 
(negra) dos Camarões, uma das 
maiores economias da África 
subsahariana.

Estádio onde vão decorrer os jogos do Grupo “F” fortemente guarnecido

O SEVILHA foi ao terreno do 
Cadiz vencer por 1-0 e encur-
tou a distância para o líder da 
Liga espanhola, o Real Madrid, 
que perdeu em casa do Geta-
fe (1-0). O conjunto de Julen 
Lopetegui só chegou ao golo 
no segundo tempo, por Lu-
cas Ocampos, aos 58 minutos, 
após uma combinação com 
Rakitic dentro da grande área.

Com este triunfo, os “roji-
blancos” ficam a apenas cinco 
pontos dos “merengues” e têm 
ainda um jogo por disputar.

Noutro jogo da 19.ª jornada 
do campeonato espanhol que 
decorreu segunda-feira, o Vi-
llarreal aplicou “chapa cinco” 
ao Levante e chegou ao sexto 
triunfo consecutivo. Boulaye 
Dias, Pau Torres, Manu Tri-
gueros e Gerard Moreno, com 
um bis, apontaram os golos do 

“Submarino Amarelo”, que 
segue na oitava posição. O Le-
vante é o “lanterna vermelha” 
com apenas oito pontos, me-
nos seis que o penúltimo clas-
sificado.

Já o Athletic Bilbao venceu 
em casa do Osasuna, por 3-1, 
graças a uma noite inspirada de 
Oihan Sancet. Os “bascos” até 
estiveram a perder, após o golo 
de Kike Garcia aos dez minu-
tos, mas conseguiram operar a 
reviravolta ainda antes do in-
tervalo. O médio basco viria a 
marcar novamente aos 68 mi-
nutos para sentenciar a partida.

O Ath. Bilbao é décimo 
classificado da La Liga, com 
27 pontos, enquanto o Osasu-
na ocupa o 19.º posto, com 22 
pontos amealhados.

UNITED SURPREENDIDO
O Manchester United foi 

LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL

Sevilha aproxima-se do Real Madrid
surpreendido pelo Wolves, no 
Old Trafford, ao perder, por 
1-0, na 21ª jornada da “Premier 
League”. João Moutinho foi o 
autor do golo.  

Foi a primeira derrota do 
novo técnico do Manches-
ter, Ralf Rangnick, deixando 

o Manchester longe do G4, na
sétima posição com 31 pon-
tos.

O Wolverhampton, que foi 
superior em grande parte do 
jogo contra Cristiano Ronaldo 
e companhia,  acabou vencen-
do, ocupando agora o oitavo 

lugar com 28 pontos.
A vitória do Wolves aca-

bou por ser histórica, visto 
que comemorou o fim de um 
tabu que durava quase 42 anos. 
Desde Fevereiro de 1980 que 
os “Lobos” não triunfavam no 
Old Trafford.

Sevilha a cinco pontos do Real

O RALY Dakar costuma ser, anos após 
ano, uma verdadeira odisseia, com mil 
histórias para contar, mas a edição de 
2022 está a ser particularmente mais 
animada do que o normal. 

Para lá das suspeitas no plano des-
portivo, com acusações de favoreci-
mento por parte de Carlos Sainz e da 
Audi contra Nasser Al-Attiyah, houve 
um caso ainda antes do arranque do 
Raly que está a dar que falar.

Tudo aconteceu a 29 de Dezembro, 
quando o camião de apoio ao buggy 
#260, com seis pessoas a bordo, sofreu 

um acidente nas imediações do Hotel 
Donatello, em Jeddah.

Dos seis ocupantes cinco escapa-
ram ilesos, ao passo que o sexto ele-
mento, o francês Philippe Boutron 
(um experiente piloto, que é também 
presidente do US Orleans, da 3.ª divi-
são francesa), sofreu ferimentos graves 
nas pernas, teve de ser operado e repa-
triado para França, onde se encontra 
neste momento internado no Hospital 
Militar de Clamart. Na altura, ainda sem 
qualquer resultado de uma investigação 
divulgado, a organização falara de uma 

“explosão com origem ainda desco-
nhecida, sem que se descarte qualquer 
possibilidade, inclusivamente um acto 
malicioso”. 

Ora, para o copiloto Mayeul Bar-
bet não há dúvidas: foi um acto terro-
rista. “Não foi um acidente, mas sim 
um atentado com bomba, apesar da 
insistência por parte das autoridades 
sauditas de que se trata de um aciden-
te e da explosão do motor. A bomba 
colocada debaixo dos pedais explo-
diu pouco depois de fazermos uns 500 
metros. Nesse momento éramos seis 

ocupantes, ficámos muito abalados 
e sem nos mexermos. Depois disso o 
carro incendiou-se e o Philippe pediu-
-me para ajudá-lo a levantar-se. Já
não sentia as pernas. Vi a magnitude
da situação ao ajudá-lo e, tendo no-
ção de primeiros socorros, imediata-
mente tratei de estancar o sangue”,
revelou Barbet, citado pela “Marca”.
Note-se que por conta deste incidente
o Ministério dos Negócios Estrangeiros
francês já aconselhou os cidadãos fran-
ceses actualmente na Arábia Saudita a
terem o “máximo cuidado”. -(Record).

Bomba no Raly Dakar?

Acesse: https://t.me/Novojornal
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OS futebolistas moçambica-
nos Geny Catamo e Mexer, 
ambos a actuarem no futebol 
europeu, estão infectados pela 
Covid-19 e em isolamento, 
segundo dita o protocolo de 
combate à pandemia, que tem 
obrigado ao cancelamento de 
muitos jogos.

O “caso” de Geny Catamo, 
extremo esquerdo do Spor-
ting, foi confirmado ontem 
pela imprensa portuguesa, 
que revela que o internacio-
nal moçambicano está assin-
tomático. O atleta de 20 anos, 
que se estreou pela equipa sé-

nior do Sporting, na última se-
mana do ano transacto, ficará 
afastado do jogo de sexta-feira 
diante do Santa Clara, a con-
tar para a 17.ª jornada da I Liga 
Portuguesa.     

De acordo com as últimas 
normas dadas a conhecer pela 
Direcção-Geral da Saúde de 
Portugal, a quarentena obriga-
tória para casos assintomáti-
cos é de apenas sete dias, pelo 
que Geny Catamo poderá estar 
de regresso à Academia já no 
arranque da próxima semana, 
restando saber se integrado na 
equipa principal, às ordens de 

Rúben Amorim, ou à equipa B 
dos “leões”, orientada por Fi-
lipe Celikkaya.

Mexer, por sua vez, já fa-
lhou o jogo de domingo para 
Taça da França, no qual a sua 
equipa, o Bordéus, perdeu 
diante do Brest por 3-0. Aliás, 
a realização desta partida che-
gou a estar em risco devido ao 
elevado número de casos nos 
“girondinos”.

Tudo leva a crer que o de-
fesa central moçambicano fa-
lhará o jogo de sexta-feira com 
o Marselha, a contar para a 20.ª
jornada da I Liga Francesa.

O 
GABINETE jurídico da 
Federação Moçam-
bicana de Futebol 
(FMF) está a avaliar a 
indemnização ao an-

tigo seleccionador nacional 
de futebol, Luís Gonçalves, 
determinada pela FIFA, na se-
quência do despedimento do 
treinador em Março do ano 
passado após falhar o apura-
mento ao CAN-2021, a ser dis-
putado a partir de domingo nos 
Camarões.

Hilário Madeira, secretário-
-geral da FMF, disse ao nosso
Jornal que o sector jurídico da-
quele organismo está a anali-
sar a decisão da FIFA para uma
posição final. A FIFA condenou
a FMF a pagar uma indemni-
zação estimada em 24 milhões
de meticais a Luís Gonçalves e
cerca de seis milhões ao antigo
treinador-adjunto, Tiago Ca-
paz.

Depois de romper unilate-
ralmente o contrato que ligava 
as partes desde Agosto de 2019 
- faltando vinte meses de vali-
dade - a FMF pagou mais de 36

O CAMPEONATO Nacional de 
basquetebol em seniores fe-
mininos terá lugar na capital 
do país, de 31 de Janeiro a 6 de 
Fevereiro.

O comunicado de imprensa 
da Federação Moçambicana de 
Basquetebol (FMB), tornado 
público ontem, esclarece que 
a data de término da prova será 
em função do número de clu-
bes participantes. 

Entretanto, a FMB anota 
que “o modelo inicialmente 
previsto para a realização do 
Campeonato Nacional de se-
niores femininos passava pela 
realização de um apuramento 
(Norte, Centro e Sul), com in-
tegração de número de equipas 
de forma proporcional às que 
competiram em cada uma das 
províncias. Não sendo possí-
vel a realização a partir des-
te modelo, considerado mais 
competitivo pelo facto de uma 

boa parte das associações pro-
vinciais não ter realizado os 
respectivos campeonatos pro-
vinciais, ficam assim convida-
das associações provinciais que 
realizaram campeonatos a in-
dicarem um representante até 
ao dia 24 de Janeiro”. 

Ainda de acordo com o co-
municado “a Associação da Ci-
dade de Maputo, pelo critério 
da proporcionalidade de nú-
mero de equipas participantes 
nos campeonatos provinciais, 
indicará três equipas. O mo-
delo final será conhecido logo 
que estejam inscritos todos os 
clubes”.  A organização da pro-
va será da responsabilidade da 
Liga Moçambicana de Basque-
tebol.    Lembre-se que a última 
vez que se disputou um Cam-
peonato Nacional de seniores 
femininos foi em 2019, prova 
conquistada pelo Ferroviário 
de Maputo.

O AVANÇADO Estêvão Nove-
la, que no dia 12 deste mês vai 
completar 28 anos de idade, já 
está livre para envergar a ca-
misola da União Desportiva do 
Songo, após chegar a acordo 
com a Liga Desportiva de Ma-
puto, com quem ainda tinha 
um vínculo até 31 Dezembro, 
por meio de uma adenda re-
vogada a partir de ontem, 4 de 
Janeiro.

O anterior contrato, assi-
nado entre o jogador interna-
cional moçambicano e a Liga 
Desportiva, terminava em No-
vembro, todavia, ao longo da 
temporada transacta, surgiu 
uma oportunidade para Estê-
vão seguir a sua carreira no Fel-
gueiras, Portugal, acordando 

NACIR Armando está em vias de 
renovação por mais um ano no co-
mando técnico do Matchedje de 
Mocuba, que se prepara para a pré-
-época.

O técnico deverá se apresentar
ao clube “militar” na próxima se-
mana para preparar o novo plantel,
segundo avançou o vice-presidente
para alta-competição, Carlos Pinho. 

Para já, o Matchedje de Mocuba 
não dispensou nenhum dos 30 joga-
dores que faziam parte do plantel do 

ano passado e caberá, segundo Car-
los Pinho, a Nacir Armando a missão 
de escolher os que permanecerão 
no grupo, bem como os reforços da 
equipa.

“Ainda estamos com as portas 
fechadas e na tramitação de papéis, 
aguardando pela chegada do treina-
dor para a preparação do novo plan-
tel. Tudo indica que vamos reforçar 
o plantel e o treinador pediu que
deixássemos tudo a seu critério”,
comentou Pinho, salientando que

conta em princípio com todos os jo-
gadores do plantel do ano passado, 
sendo que nenhum foi, até estas al-
turas, alvo de contratação de outros 
clubes.

“Conseguimos manter todos jo-
gadores e nenhum pedido foi feito 
até ao momento”, sublinhou.

Nacir Armando deverá se apre-
sentar ao Matchedje do Mocuba na 
quinta-feira da próxima semana. O 
arranque dos trabalhos está previsto 
para semana seguinte.

O CAMPEONATO Nacional de Corta-Mato, 
edição 2022, será disputado no dia 3 de Feve-
reiro, na capital provincial do Niassa, Lichin-
ga. 

A garantia foi dada ao nosso Jornal pelo 
presidente da Federação Moçambicana de 
Atletismo (FMA), Kamal Badrú, que justifi-
cou a escolha de Lichinga como corolário de 
negociações que vinham decorrendo com o 
empresariado local para o suporte da prova.

“Pretendemos realizar um campeona-
to envolvente e que se torne numa festa de 

atletismo na especialidade de corta-mato. 
Para tal era importante iniciar a preparação 
do evento com antecedência. Esperamos ter 
mais de uma centena de atletas em ambos os 
sexos”, indicou.

A competição vai envolver escalões de 
iniciados, juvenis, juniores e seniores em am-
bos os sexos.

Lembre-se que o distrito de Marracuene, 
na Província de Maputo, foi indicado para 
acolher, no próximo mês de Março, o Cam-
peonato Africano de Corta-Mato.

FMF avalia indemnização 
a Luís Gonçalves

qualificação ao Mundial-2022 
e a eliminação precoce ao CAN-
2021.

Por quaisquer outras ra-
zões, se uma das partes deci-
dir rescindir unilateralmente o 
contrato, esta deverá compen-
sar a outra parte no valor equi-
valente a três (3) salários men-
sais num período não superior a 
trinta (30) dias após a rescisão 
unilateral.

A direcção da FMF evocou 
a não qualificação ao CAN-2021 
como razão bastante para des-
pedir o treinador e seus cola-
boradores directos. O treinador 
não concordou com o procedi-
mento do elenco dirigido por 
Feizal Sidat e submeteu uma 
contestação alegando que o 
contrato previa outros objecti-
vos, para além da qualificação 
ao CAN dos Camarões.  Para ele, 
não houve “eliminação preco-
ce” ao CAN. Mais os “Mambas” 
continuavam na luta para o 
“Mundial” do Qatar quando foi 
despedido.

E a FIFA deu razão ao trei-
nador.

mil dólares (mais de dois mi-
lhões de meticais) de indem-
nização. Todavia, o treinador 
deseja mais, incluindo o valor 
de renda de casa e combustível 
até Novembro deste ano, 2022.

O contrato em alusão é re-
gido por algumas cláusulas que 

agora estão a gerar discórdia 
entre a Federação e o treinador. 
Vamos, a seguir, apresentar 
partes do contrato, com enfo-
que na vigência do mesmo.

O presente contrato é cele-
brado pelo período que decorre 
de 15 de Agosto de 2019 a 30 de 

Novembro de 2022.
Não obstante a vigência 

mencionada no ponto ante-
rior, o contratante reserva-se o 
direito de terminar unilateral-
mente o contrato nas seguintes 
datas: caso se verificar a pos-
sibilidade matemática de não 

Luís Gonçalves (terceiro da esquerda para a direita) deve ser pago 24 milhões de meticais pela FMF

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Geny e Mexer caem
na “teia da Ómicron”

Geny e Mexer infectados 

BASQUETEBOL FEMININO

“Nacional” arranca dia 31 em Maputo

O Ferroviário de Maputo foi o último campeão nacional de seniores femininos

Corta-mato 
será em Lichinga

Estêvão já está livre  para jogar pelo Songo
falta de interesse do jogador 
dos “Mambas”. 

A nossa Reportagem to-
mou conhecimento através da 
Liga Desportiva que ainda no 
decorrer da época houve uma 
outra oportunidade para Estê-
vão representar um clube sul-
-africano, um acordo que tam-
bém não aconteceu, justificado
ter, uma vez mais, desinteresse
do atleta em evoluir na “terra
do rand”, mesmo depois de se
apresentar em território sul-
-africano.

Para a presente temporada,
ainda com o vínculo em vigor,
Estêvão comprometeu-se com
a União Desportiva do Songo,
mas o sistema (TMS) recusou
homologar a inscrição do joga-

dor, facto que levou as partes, 
depois de ânimos exaltados, a 
chegar a um acordo de desvin-
culação, na condição do paga-
mento de um valor monetário à 
Liga Desportiva.

Referir que o jogador que 
deverá representar o Son-
go, que fez alguns jogos pelos 
“Mambas” no ano passado, 
marcou apenas três golos em 
23 jogos realizados no Moçam-
bola-2021, sendo que esteve 
fora dos “onze” escolhidos por 
Dário Monteiro por duas vezes, 
devido à lesão e no outro por 
castigo, na sequência da sua 
ausência, pelo período de uma 
semana, na véspera da viagem 
a Portugal, que não chegou a 
acontecer.

prorrogar o compromisso com 
o jogador, assinando a referida
adenda, que entrou em vigor
no mesmo mês, com término
no final deste ano.

No entanto, o compromis-
so com a equipa portuguesa 
não chegou a efectivar-se, 
porque o jogador não viajou 
a Portugal, alegadamente por 

Mocuba quer renovar com Nacir Armando

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Todos podemos apanhar a Covid-19, não 
importa a idade, a raça e principalmente 

onde vivemos

Obrigado
A sua confiança é doirada para nós, 
a sua satisfação é nossa prioridade.
Agradecemos a sua preferência pelos 

nossos serviços, contamos consigo em 2022. 

COVID-19

África intensifica vacinação 
perante nova vaga
O 

CONTINENTE africa-
no está a tentar acele-
rar a vacinação contra 
a Covid-19 e atingir a 
meta de 70 por cen-

to da população do conti-
nente vacinada até ao final 
deste ano, com estratégias 
criativas, depois de en-
trar neste ano mergulhado 
numa vaga de infecções.

Sem descanso, os pro-
fissionais de saúde em 
África - o continente mais 
atrasado na vacinação, 
com pouco mais de 10 por 
cento da população imu-
nizada contra a Covid-19 – 
estão a delinear estratégias 
para acelerar as tendências 
dos últimos meses e dissi-
par falsos rumores sobre a 
pandemia.

Em Nairobi, a capital 
queniana, as enfermeiras 
distribuem agora vacinas 
nas ruas movimentadas, 
sob a sombra de tendas 
improvisadas e por vezes 
rodeadas de filas de pes-

soas.
Também no norte do 

Quénia, uma área semi-
-desértica que faz fron-
teira com a Etiópia, as
autoridades locais já va-
cinaram muitos pastores
semi-nómadas, porque
decidiram oferecer-lhes 
vacinas contra a Covid-19,
ao mesmo tempo que da-
vam outras vacinas para
proteger a saúde dos seus
camelos.

Na Libéria, as enfer-
meiras estão a vacinar pes-
soas nas igrejas, mesquitas 
e mercados, no Uganda fa-
zem-no na entrada de res-
taurantes, estádios des-
portivos e outros locais de 
reunião populares. 

Enquanto nos primei-
ros meses da pandemia 
alguns governos africanos 
negaram a existência da 
Covid-19 nos seus territó-
rios, como no Burundi e na 
Tanzania, agora todos os 
líderes africanos apelam, 

unanimemente, aos seus 
cidadãos a vacinarem. 

Contudo, apesar das 
mensagens e dos esforços 
dos profissionais da saúde, 
o continente ainda tem

muitos obstáculos a ultra-
passar para alcançar o ob-
jectivo da União Africana 
(UA), que é vacinar pelo 
menos 70 por cento da sua 
população este ano. 

De acordo com John 
Nkengasong, director do 
Centro de Controlo e Pre-
venção de Doenças da 
União Africana (África 
CDC), que anunciou o ro-

teiro no final do ano pas-
sado, a vacinação em mas-
sa do continente é a única 
forma de controlar a pan-
demia.

O número de doses 
recebidas pelo continen-
te aumentou nos últimos 
meses, mas África conti-
nua a enfrentar obstácu-
los internos nesta corrida 
contra o tempo, como a 
relutância de muitos cida-
dãos em se imunizarem, e 
externos, como a distri-
buição desigual de vacinas 
que dá prioridade aos paí-
ses do Norte global. 

Actualmente, os países 
africanos, que acolhem 16 
por cento da população 
mundial, ou cerca de 1,3 
mil milhões de pessoas, 
administraram apenas 3 
por cento dos imunizantes 
contra a Covid-19 distri-
buídos em todo o mundo, 
de acordo com a Organi-
zação Mundial de Saúde 
(OMS). - (LUSA)

África trabalha para acelerar vacinação perante nova vaga de Covid-19
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OS vírus da gripe e de Covid-19 não partilham 
informação, pelo que a proliferação de casos de 
flurona não aumenta o risco de o coronavírus 
evoluir para variantes mais perigosas, defen-
deu ontem um perito da Organização Mundial 
de Saúde.

“Trata-se de vírus de espécies completa-
mente diferentes que usam receptores dis-
tintos para infectar e não há muita interacção 
entre eles”, destacou em conferência de im-
prensa o epidemiologista da OMS Abdi Maha-
mud, ao abordar a situação de pessoas que 
contraem Covid-19 e gripe ao mesmo tempo, 
coinfecção a que foi dada a designação de “flu-
rona”.

As mutações do coronavírus SARS-CoV-2 
geralmente são geradas em pessoas não vaci-
nadas, em que o agente patogénico tem mais 
possibilidades de se replicar, acrescentou o es-
pecialista.

O principal objectivo deve continuar a ser 
“vacinar todo o mundo para que se reduzam as 
possibilidades de mutação”, sublinhou Maha-
mud.

O perito considerou normal que este-
jam a aparecer mais casos de “flurona” do 
que na estação anterior, devido a um maior 
relaxamento em muitas sociedades, coin-
cidindo com a época gripal no hemisfério 
Norte.- (LUSA)

DEFENDE PERITO DA OMS

“Flurona” não aumenta
risco de novas variantes

TIMOR-LESTE espera iniciar em 
breve a ractificação do Acordo 
sobre a Mobilidade entre os Es-
tados-membros da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), disse ontem a ministra 
dos Negócios Estrangeiros.

“Já submeti o acordo ao Con-
selho de Ministros. Espero que a 
questão seja agendada em breve. 
Depois de aprovado em Conse-
lho de Ministros, enviaremos o 
Acordo para o Parlamento Na-
cional para a sua ractificação”, 
disse à Lusa Adaljiza Magno.

“É um Acordo importante 
para todos os Estados-membros 
e que foi um dos temas da agenda 
da nossa presidência. Esperamos 
poder ractificar em breve”, con-
siderou.

O Acordo já foi ractificado 
por cinco dos nove países que 
integram a comunidade lusófo-
na, actualmente presidida por 
Angola.

Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique, Portugal e São 
Tomé e Príncipe já ractificaram o 
acordo e Angola já o fez aprovar 
no Parlamento, prevendo-se que 
possa entrar em vigor “no pri-
meiro dia do mês seguinte à data 
em que três Estados-membros 
tenham depositado na sede da 
CPLP, os respectivos instrumen-
tos de ractificação, aceitação ou 
aprovação”.

O Acordo deverá depois ser 
submetido para registo, junto do 
Secretariado das Nações Unidas, 
cabendo, posteriormente, a cada 
país legislar em concreto sobre 
como irá facilitar a circulação de 
pessoas entre os países signatá-
rios.

Este entendimento a nível da 
CPLP estabelece um “quadro de 
cooperação” entre todos os Es-
tados-membros de uma forma 
“flexível e variável” e, na prática, 
abrange qualquer cidadão.

Aos Estados é facultado um 
leque de soluções que lhes per-

mitem assumir “compromissos 
decorrentes da mobilidade de 
forma progressiva e com níveis 
diferenciados de integração”, 
tendo em conta as suas próprias 
especificidades internas, na sua 
dimensão política, social e ad-
ministrativa.

Neste contexto, têm a “liber-
dade na escolha das modalidades 
de mobilidade, das categorias de 
pessoas abrangidas”, bem como 
dos países da comunidade com 
os quais pretendam estabelecer 
parcerias.

O Acordo define que a mobi-
lidade CPLP abrange os titulares 
de passaportes diplomáticos, 
oficiais, especiais e de serviço e 
os passaportes ordinários.

Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Guiné Equato-
rial, Moçambique, Portugal, São 
Tomé e Príncipe e Timor-Leste 
são os nove Estados-membros 
da CPLP, organização que este 
ano comemora 25 anos.- (LUSA)

ACORDO DE MOBILIDADE NA CPLP

Timor-Leste inicia
em breve processo
de ractificação

GUINÉ-CONACRI

Oposição une-se para 
dar impulso à transição
UMA longa lista de partidos da 
oposição na Guiné-Conacri criou 
uma plataforma para acelerar a 
transição democrática no país, 
cujo poder foi tomado por uma 
junta militar através de um golpe 
de Estado a 5 de Setembro.

O principal líder da oposição 
guineense, Cellou Dalein Diallo, 
presidente da União das Forças 
Democráticas da Guiné (UFDG), 
confirmou na segunda-feira à 
tarde a criação do Colectivo de 
Partidos Políticos (CPP), que terá 
um comité coordenador de 14 
pessoas.

A plataforma compromete-
-se a procurar uma posição con-
junta de todas as partes cons-
tituintes sobre “o calendário e
a duração da transição”, entre
outras questões, segundo de-
clarações de Diallo aos meios de

comunicação na segunda-feira, 
após a reunião com os outros 
partidos da oposição.

O CPP irá também definir 
“uma posição consensual”, que 
será comunicada à junta militar 
no poder, o Comité Nacional de 
União para o Desenvolvimen-
to (CNRD, na sigla em francês), 
anunciou Diallo.

O líder golpista da Guiné-
-Conacri, coronel Mamady
Doumbouya, tomou posse no
dia 1 de Outubro, tornando-se
oficialmente Presidente para o
período de transição, depois de
ter destituído o ex-Presidente,
Alpha Condé, que governava o
país desde 2010.

A 27 de Setembro, o CNRD 
publicou uma “Carta Transitó-
ria”, instituída como a lei fun-
damental que irá reger o país até 

que uma nova Constituição seja 
redigida.

Segundo o texto, Doumbou-
ya é também o chefe de Estado, 
o chefe supremo do Exército e da 
Administração, e nem ele nem
os membros do CNRD poderão
concorrer nas eleições nacionais
ou locais, a serem organizadas na
fase final do processo de transi-
ção. Essa disposição não poderá
ser sujeita a “qualquer revisão”.

A lei fundamental para o pe-
ríodo de transição, contudo, não 
especifica a duração da mesma, 
que deve ser determinada “de 
comum acordo” entre os prin-
cipais actores sociopolíticos do 
país e o CNRD.

Doumbouya anunciou na se-
gunda-feira na televisão estatal a 
nomeação de vários ministros 
para o novo Governo. - (LUSA)

PRESIDENCIAIS NA LÍBIA

Forças nacionais
propõem manter eleições
AS forças nacionais líbias 
manifestaram a intenção de 
manter a realização de eleições 
presidenciais no país, escrutí-
nio agendado inicialmente 
para 24 de Dezembro último, 
mas que seria adiado indefi-
nidamente 48 horas antes da 
votação, divulgou ontem a 
ONU.

A informação foi avançada 
pela responsável da Missão das 
Nações Unidas na Líbia (UNS-
MIL), a norte-americana Ste-
phanie Williams.

“Avaliámos os últimos 
acontecimentos políticos e 
destacámos a importância 
de consolidar esforços para 
avançar o processo eleitoral”, 
sublinhou Stephanie Williams 
na sua conta oficial no Twitter, 
após uma reunião em Tripoli 
com o líder do Conselho Presi-

dencial, Mohamad al-Menfi, e 
com os vice-líderes Abdullah 
al-Lafi e Mosa al-Koni.

Por outro lado, o Conselho 
de Deputados da Líbia, com 
sede em Tobruk (leste), sus-
pendeu a sessão parlamentar 
dedicada à Comissão Eleito-
ral para permitir às diferentes 
instituições retomar o diálogo 
a fim de definir uma nova data 
para as eleições e aguardar que 
apresentem a sua proposta 
diante da câmara.

Na segunda-feira, a Co-
missão denunciou ter recebi-
do ameaças de “certas forças”, 
que não identificou, por não 
ter publicado uma lista oficial 
de candidatos, após ter rejei-
tado 25 dos 97 concorrentes 
por falta de cumprimento dos 
requisitos e por falsificação 
“escandalosa” de documen-

tos oficiais.
Outro obstáculo ao cum-

primento do calendário elei-
toral, disse segunda-feira o 
presidente da Alta Comis-
são Eleitoral (HNEC, na sigla 
inglesa) da Líbia, Imad al-
-Sayeh, foram as “decisões
judiciais contraditórias” e
as leis aprovadas pelo Parla-
mento que “eram completa-
mente diferentes do que foi
acordado”.

Imad al-Sayeh propôs 
marcar eleições para o dia 24 
de Janeiro e instou a que se 
modificassem algumas leis.

Também propôs uma reu-
nião com a comissão parla-
mentar encarregada do pro-
cesso eleitoral para traçar um 
roteiro e encontrar uma data 
“o mais rapidamente possí-
vel”. -(LUSA)

MPLA elogia protecção 
social a nacionalistas
O BUREAU Político do MPLA, partido no poder em Angola, ma-
nifestou ontem solidariedade ao Governo pela implementação de 
medidas de políticas de protecção social para as gerações de na-
cionalistas. A posição foi expressa numa declaração por ocasião 
do 4 de Janeiro, Dia dos Mártires da Repressão Colonial, emitida  
ontem pelo Secretariado do Bureau Político do Movimento Popu-
lar de Libertação de Angola (MPLA). Na declaração é recordado 
“O Massacre da Baixa de Cassanje, perpetrado, em 1961, pelo re-
gime colonial português contra milhares de cidadãos indefesos”, 
rendendo o Bureau Político do Comité Central do MPLA “pro-
funda homenagem aos compatriotas assassinados, expressando 
o firme compromisso de preservação do seu legado histórico”.

Controlado incêndio
no Parlamento sul-africano 
O INCÊNDIO que destruiu grande parte da sede do Parlamento 
da África do Sul foi ontem controlado, informaram os bombei-
ros, enquanto um suspeito que foi preso no domingo nas pro-
ximidades do edifício compareceu perante à Justiça. Zandile 
Christmas Mafe, um homem de 49 anos, esteve no Tribunal 
Correccional, que convocou uma audiência para 11 de Janeiro. 
Até lá, o suspeito permanecerá sob custódia. De acordo com a 
acusação, a que a AFP teve acesso, o suspeito é acusado de ter 
entrado à força no edifício, localizado no centro da Cidade de 
Cabo, “ateado fogo aos edifícios do Parlamento” e “roubado 
computadores, laptops, pratos e documentos”.

Bolsonaro recupera  
de obstrução intestinal  
A OBSTRUÇÃO intestinal que motivou o internamento do Pre-
sidente do Brasil, Jair Bolsonaro, desfez-se e não há indicação 
que seja necessária nova cirurgia, segundo o boletim médi-
co divulgado ontem pelo Hospital Vila Nova Star. “O Hospital 
Vila Nova Star informa que o quadro de suboclusão intestinal 
do senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, 
desfez-se, não havendo indicação cirúrgica”, refere-se no do-
cumento. “A evolução do paciente clínica e laboratorialmente 
segue satisfatória e será iniciada hoje uma dieta líquida. Ainda 
não há previsão de alta”, acrescentou-se no boletim. Bolsonaro 
foi internado no hospital Vila Nova Star após desembarcar em 
São Paulo, na madrugada de segunda-feira, oriundo do litoral 
do estado brasileiro de Santa Catarina, onde estava em férias.

Chefe de Estado tunisino 
acusado de “sequestro”  
O PRESIDENTE da Tunísia, Kais Said, e o seu ministro do Inte-
rior, Taufik Charfedinne, foram na segunda-feira acusados de 
ordenarem o “sequestro” do vice-presidente do partido isla-
mita Ennahdha, detido sexta-feira e hospitalizado após iniciar 
uma greve de fome. Durante uma conferência de imprensa 
na capital tunisina, a equipa jurídica que defende Noureddine 
Bhiri declarou ter apresentado uma denúncia à Procuradoria-
-Geral e a diversas estâncias internacionais, incluindo a União
dos Advogados Árabes e o Grupo sobre Detenções Arbitrárias
das Nações Unidas. A equipa de advogados acusa as autorida-
des de ausência de informação oficial sobre o local da detenção, 
o seu estado de saúde e os motivos da detenção, para além de
impedir o contacto com a sua família e a equipa de defesa.

EUA regista um milhão   
de casos da SARS-CoV-2
OS Estados Unidos registaram na segunda-feira um recorde 
mundial de novos casos da Covid-19 num só dia, ao contabilizar 
mais um milhão de infectados, anunciou ontem, a Universida-
de Johns Hopkins. De acordo com números apresentados pela 
instituição, 1,06 milhão de norte-americanos testaram positivo 
para o coronavírus SARS-Cov-2 na segunda-feira, numa altura 
em que o país enfrenta uma quinta vaga da doença, alimentada 
pela variante Ómicron. Os Estados Unidos também lideram o 
mundo no número médio diário de novas mortes, sendo res-
ponsável por uma em cada cinco mortes registadas por dia.

PM do Haiti denuncia 
tentativa de homicídio
O PRIMEIRO-MINISTRO do Haiti, Ariel Henry, denunciou 
segunda-feira ter sido alvo de uma tentativa de homicídio du-
rante as comemorações do Dia Nacional, que decorreram no 
sábado na cidade de Gonaives.“Alguém tentou fazer alguma 
coisa contra mim, pessoalmente”, revelou à Agência France-
-Presse o chefe de Governo haitiano, que desde o assassinato
do Presidente Jovenel Moïse por um grupo de mercenários, a 7
de Julho, lidera o país. Confrontos entre a polícia e grupos ar-
mados eclodiram no sábado, durante as comemorações do Dia 
Nacional, que decorreram em Gonaives, a 150 quilómetros a
norte da capital, Port-au-Prince. Debaixo de fogo, Ariel Henry 
e outros representantes oficiais foram obrigados a fugir da cida-
de onde a declaração de independência do Haiti foi assinada, a
1 de Janeiro de 1804.

mobile © SN 2018-Distribuição Punível Criminalmente

Acesse: https://t.me/Novojornal



Banco central
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Pescadores reportam 
escassez do kapenta
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ÍMPAR cede acções à Fidelidade

A  pandemia não acabou. Todos podemos apanhar a Covid-19, não importa a 
idade,  raça e principalmente onde vive.
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Fidelidade compra 70%
da seguradora ÍMPAR

Pensionistas beneficiaram
de cabazes natalícios do INSS

PENSIONISTAS do sistema da se-
gurança social obrigatória e crianças 
internadas em diferentes pediatrias do 
país foram contemplados pelo movi-
mento solidário do Instituto Nacional 
de Segurança Social (INSS), gerido 
pelo INSS, no âmbito do Natal solidá-
rio-2021, através da oferta de cabazes e 
material diverso.

A instituição ofereceu, durante a 
semana passada, cabazes contendo 
produtos alimentares aos pensionistas 
do sistema, sobretudo aos pensionis-
tas por invalidez e de sobrevivência, 
que recebem a sua pensão abaixo da 
mínima, bem como crianças de todas 
as províncias do país, que se encontra-
vam internadas nas pediatrias de di-
ferentes hospitais, com destaque para 
os hospitais provinciais, contempladas 
com presentes constituídos por livros 
infantis, material de desenho, como 
lápis a carvão e de cor, borrachas, afia-
dores, entre outros. 

Foi neste contexto, que a Delega-
ção Provincial do INSS em Sofala ofere-
ceu, no dia 29 de Dezembro do ano em 

curso, no distrito de Dondo, cabazes 
contendo diversos produtos alimen-
tares para um grupo de quinze pen-
sionistas, nomeadamente de sobrevi-
vência e por invalidez, que recebem a 
pensão abaixo da mínima, para além 
de um grupo de petizes que se encon-
travam internados nos serviços de pe-
diatria do Centro de Saúde de Dondo, 
contemplados com diversos presentes, 
constituídos por livros infantis e ou-
tro material de desenho. Para além de 
pensionistas, participaram no evento 
membros do governo distrital e muni-
cipal de Dondo, bem como represen-
tantes de confissões religiosas. 

Já na Zambézia, a Delegação pro-
vincial do INSS procedeu à entrega de 
material escolar diverso e 50 quites 
de produtos alimentares a crianças 
da Pediatria do Hospital Central de 
Quelimane, na passada quarta-feira, 
29/12/2021, no âmbito da Acção Sa-
nitária Social do INSS, igualmente por 
ocasião das festas de Natal e Fim do 
Ano, com o objectivo de proporcioná-
-las uma quadra festiva agradável, por

A 
FIDELIDADE anun-
ciou, há dias, a aquisi-
ção de 70% do capital 
da Seguradora Inter-
nacional Moçambique 

(SIM), que opera sob a marca 
Ímpar, numa transação avaliada 
em 46,8 milhões de euros, se-
gundo informação divulgada ao 
mercado.

Em comunicado enviado à 
Comissão do Mercado de Valo-
res Mobiliários (CMVM), o Ban-
co Comercial Português (BCP) 
informou que o Banco Interna-
cional de Moçambique (BIM),  
que detém, indirectamente, 
uma participação de 66,69%, 
formalizou “um acordo de lon-
go prazo com a Fidelidade”, 
assim como “a alienação pelo 
BIM à Fidelidade de acções re-
presentativas de 70% do capital 
social e direitos de voto da SIM”.

Num comunicado divulga-
do pela Fidelidade, a seguradora 
assinala que o restante capital 
social da SIM será detido em 
22% pelo Millennium BIM e em 
8% por outros accionistas mi-
noritários.

De igual forma, a Fidelidade 

sublinha que “tem uma opção 
que lhe permite adquirir, pos-
teriormente, uma participação 
adicional de 12%”. A seguradora 
portuguesa anunciou ainda que 
o Conselho de Administração da 
SIM, “continuará a ser presidi-
do por Manuel Alfredo Gamito
e a vice-presidência assegura-
da por Rui Oliveira e por Carlos
Leitão, a quem caberá também a 

presidência executiva”.
Na informação do BCP à 

CMVM é ainda assinalado que 
“no âmbito do acordo de distri-
buição exclusiva de longo prazo, 
o BIM promoverá a distribuição
de seguros da SIM através do
canal bancário, continuando a
disponibilizar aos seus clientes
um amplo leque de produtos
seguradores competitivos, a

qual sai reforçada pela parceria 
com um grupo segurador de re-
ferência, como é a Fidelidade”.

O presidente executivo da 
Fidelidade, Rogério Campos 
Henriques, citado em comu-
nicado, aponta que, com esta 
operação, o Grupo Fidelidade 
passará a actuar no mercado 
moçambicano com as marcas 
Fidelidade e Ímpar”, permitin-

do desenvolver diferentes ca-
nais e parcerias na distribuição 
de seguros e, dessa forma, ir ao 
encontro das necessidades de 
um maior número de clientes 
moçambicanos”.

Criada em 1992, em Mo-
çambique, a SIM actua nos ra-
mos vida e não-vida, através 
das marcas Ímpar, com a qual 
está presente nos canais tradi-
cionais e Millennium Seguros, 
que opera no canal bancário.

O BCP referiu ainda que face 
ao valor de 46,8 milhões de eu-
ros, “a operação tem um im-
pacto (positivo) nos resultados 
consolidados do BCP no exer-
cício em curso de aproxima-
damente 5,2 milhões de euros 
e um impacto positivo no rácio 
consolidado de CET1 e de capital 
total de sete pontos base”.

Fundada em 1808, a Fideli-
dade reclama ser a seguradora 
líder de mercado em Portugal, 
nos ramos vida e não-vida, com 
uma quota de 28% em 2020, 
operando em Angola, Cabo 
Verde, Moçambique, Espanha, 
França, Macau, Peru, Bolívia, 
Paraguai e Chile.

se encontrarem fora do convívio fami-
liar, por motivos de doença.

Ainda no mesmo contexto, 11 
pensionistas do Sistema de Segurança 
Social, nomeadamente 7 de sobrevi-
vência e 4 de invalidez, beneficiaram 

de cabazes de produtos alimentares, 
compostos por 25kg de arroz, farinha 
de milho, 5kg de açúcar, 6 kg garrafas 
de refresco de 2 litros, 1 caixa de massa 
esparguete, 2 frangos e 10kg de peixe 
carapau.
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Taxa de juro de referência 
mantém-se nos 18,6% em Janeiro

A 
TAXA de juro de refe-
rência (''prime rate'') 
de Moçambique para 
Janeiro vai manter-se 
pelo quarto mês con-

secutivo em 18,6%, anunciou 
há dias a Associação moçam-
bicana de Bancos (AMB).

A taxa calculada pela AMB 
e o Banco de Moçambique tem 
por base um indexante único 
de 13,3% (calculado pelo ban-
co central), que se mantém 
inalterado e um prémio de 
custo que também se mantém 
em 5,3% (definido pela AMB).

O valor de 18,6% da "pri-
me rate"foi fixado a 1 de Ou-
tubro, após uma descida de 
30 pontos base em relação a 
Setembro.

Em 2021, a taxa de juro 
de referência começou em 

15,5%, registou subidas em 
Março e Abril, para 17,8% e 
18,9%, respectivamente, para 
depois descer até ao valor ac-
tual em Outubro.

A sua criação foi acordada 
entre o banco central e a AMB 
em Junho de 2017 para elimi-
nar a proliferação de taxas de 
referência no custo do dinhei-
ro.

Na altura, foi lançada com 
um valor de 27,75% e desceu 
915 pontos base desde então.

O objectivo é que todas as 
operações de crédito sejam 
baseadas numa taxa única, 
“acrescida de uma margem 
(spread), que será adiciona-
da ou subtraída à "prime rate" 
mediante a análise de risco de 
cada contrato, explicam os 
promotores.

Países lusófonos aumentam
exportações para Macau 

Moeda angolana valoriza-se
15,2 por cento em 2021 

AS exportações de mercadorias dos 
países lusófonos para Macau subiram 
3,2% de Janeiro a Novembro, em com-
paração com o período homólogo do 
ano passado, segundo dados oficiais, 
há dias, divulgados.

No período em análise, o valor ex-
portado pelos países de língua portu-
guesa para aquele território atingiu os 
643 milhões de patacas (70,6 milhões 
de euros), de acordo com a Direcção 
dos Serviços de Estatística e Censos 
(DSEC) de Macau.

Já o montante importado de mer-
cadorias daquele território pelo blo-
co lusófono, no mesmo período, caiu 
49,9%, ficando-se pelos seis milhões 
de patacas (645 mil euros).

As exportações de mercadorias 
por Macau, entre Janeiro e Novem-
bro, atingiram 11,94 mil milhões (1,31 
mil milhões de euros), mais 24,3%, 
comparativamente a igual período de 
2020, enquanto o valor importado de 
mercadorias foi de 139,27 mil milhões 
de patacas (15,3 mil milhões de euros), 
mais 72,9%, em termos anuais, indi-
cou a DSEC.

O défice da balança comercial de 
Macau nos primeiros onze meses do 
ano passado, fixou-se em 127,33 mil 
milhões (13,99 mil milhões de euros), 
mais 56,39 mil milhões de patacas 
(6,19 mil milhões de euros), em com-
paração com o período homólogo do 
ano passado.

A MOEDA angolana valo-
rizou-se 15,2 por cento em 
2021, passando a valer 554,9 
kwanzas por dólar, registan-
do os maiores ganhos desde 
1999, mas sem anular o resul-
tado negativo da série de des-
valorizações desde 2018.

De acordo com a análise 
da evolução do kwanza feita 
pela Lusa, a moeda angola-
na registou uma valorização 
de 15,2% em 2021, passando 
de 654,5 kwanzas por dólar 
no primeiro dia de 2021, para 
554,9 kwanzas por dólar, a 1 
de Janeiro deste ano.

A valorização da moeda 
angolana, no entanto, não 
chega para anular as perdas 
registadas desde a introdução 
da liberalização parcial do 
kwanza, ainda em 2017.

No princípio de 2018, eram 
precisos apenas 165 kwan-
zas para comprar um dólar 
no câmbio oficial, mas desde 
então a moeda angolana tem 
vindo a aproximar-se dos va-
lores praticados no mercado 
informal, considerados mais 
em linha com o valor real da 
moeda.

Em 1 de Janeiro de 2019, já 
eram precisos 308,6 kwanzas 
por dólar e um ano depois, 
esse valor estava nos 482,1 
kwanzas, registando-se uma 

nova depreciação durante 
2020, que chegou ao fim com 
um dólar a valer 482,1 kwan-
zas, já acentuado pelo efeito 
da recessão económica e das 
consequências da pandemia 
da covid-19, que pratica-
mente eliminou a entrada e 
saída de divisas estrangeiras 
do país.

A melhoria do kwanza em 
2021 é atribuída à evolução 
favorável das condições eco-
nómicas do país, mergulhado 
em recessão há cinco anos e 
ainda com incerteza sobre se 
no ano passado a economia 
teria, finalmente, crescido.

Angola viu o "rating" ser 
melhorado pela agência de 
notação financeira Moody’s, 
teve um programa de ajus-
tamento financeiro do Fun-
do Monetário Internacional 
(FMI) cujo cumprimento é 
elogiado pelos técnicos do 
Fundo e beneficiou do au-
mento dos preços do petró-
leo, a principal matéria-pri-
ma do país, que vale 90% das 
receitas.

O Governo estima que 
a economia tenha crescido 
0,2% em 2021 e que este ano 
acelere para 2,4%, ajudada 
pela expansão da economia 
não petrolífera e pelo aumen-
to dos preços do petróleo.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Momento de preparação para a secagem do pescado Peixe kapenta já preparado para a sua comercialização

Odete Cabinda Antunes, presidente da Associação de Produtores de Kapenta da Albufeira de Cahora-Bassa, em Tete

Parte das 300 embarcações envolvidas na pesca semi-industrial de kapenta na Albufeira de Cahora-Bassa, em Tete

Operadores receiam colapso
da pesca do kapenta em Tete

Associação dos pescadores 
agastada

Peixe miúdo
mas bastante procuradoO impacto dos fenómenos naturais

É uma das principais fontes de ren-
da para a maioria da população que vive 
junto à Albufeira de Cahora Bassa e do rio 
Zambeze, concretamente nos distritos de 
Zumbo, Mágoè, Marrávia e Cahora Bassa, 
em Tete. Referimo-nos à pesca do kapen-
ta, actividade praticada numa província 
com uma superfície estimada 100.742 
quilómetros quadrados dos quais 2 900 
quilómetros quadrados são ocupados pela 
água. 

Na verdade, a pesca de kapenta con-
tribui e desempenha um papel importan-
te na balança  económica dos distritos e  
província de Tete, no geral, abastecendo 
proteína animal, na geração de emprego 
e na própria fixação da população.

 A Albufeira de Cahora-Bassa ofere-
ce condições favoráveis para a prática de 
actividades pesqueiras. É daí que neste 
momento, estão licenciadas para a pesca 
semi-industrial de kapenta e em pleno 
funcionamento 297 embarcações de di-
versas dimensões e 6 de operações cone-

xas à pesca.
De um plano anual de capturas pro-

jectada para cerca de 11.462 toneladas de 
pescado semi-industrial de kapenta, fo-
ram apenas conseguidas  cerca de 5,292.6 
toneladas.

Ocupando um dos destaques na tabe-
la de produtos de exportação, o kapenta 
seco é bastante procurado e grande quan-
tidade é colocada no Zimbabwe, África do 
Sul, Malawi, Zâmbia e República Demo-
crática do Congo.

Durante os 10 meses da exportação de 
kapenta, a província de Tete arrecadou 
cerca de 5,182.8 mil dólares norte ame-
ricanos.

De salientar que a pesca de kapenta na 
Albufeira de Cahora-Bassa iniciou com 
embarcações semi-industriais na déca-
da de 1990, quando foram efectuados os 
primeiros estudos pelo Governo que in-
dicavam a existência de uma capacidade 
máxima de 150 licenças de pesca tendo 
sido emitidas numa primeira fase,  100 

licenças. 
Devido a tanta demanda por par-

te de cidadãos nacionais e estrangeiros, 
em princípios do ano 2000, o Governo 
ordenou a emissão de mais licenças para 
os operadores semi-industriais sendo a 
maioria de nacionalidade estrangeira.

Com esta emissão, o número de li-
cenças subiu para 250 embarcações. O 
kapenta é  um peixe de dimensões redu-
zidas, que atinge em média 35 a 40 milí-
metros de cumprimento.

Em meados do ano 2000, os novos 
estudos encomendados pelo Ministério 
do mar, águas interiores e pescas sobre 
a capacidade de pescaria na Albufeira de 
Cahora-Bassa revelaram a necessidade da 
tomada de medidas urgentes para travar o 
excessivo esforço da pesca.

Actualmente, estão a operar  cerca de 
300 embarcações, com medidas de 6 me-
tros de largura e 12 de comprimento, to-
das vocacionadas na captura do kapenta.

BERNARDO CARLOS

O
PERADORES ligados 
ao sector da pesca, 
na província de Tete, 
receiam o colapso 
das capturas de ka-

penta, um pescado bastante 
procurado e apreciado em Mo-
çambique e nalguns países es-

trangeiros.
Os alegados erros e má ges-

tão do esforço de pesca por 
parte das autoridades governa-
mentais bem como a entrada 
contrabandistas estrangeiros, 
incluindo os fenómenos natu-
rais são apontados como algu-
mas das razões que podem estar 
na origem da baixa produtivi-

dade nas capturas diárias do 
pescado.

Estima-se que, das cerca de 
100 embarcações licenciadas 
nos anos 1990, o número subiu 
para 300 barcos, para além de 
outros tantos que exercem ile-
galmente a actividade.

Aliás, na operação de fisca-
lização denominada ‘’Pende’’, 

desencadeada em 2017, 70 em-
barcações ilegais foram apreen-
didas em plena actividade de 
pesca onde  maior parte dos 
proprietários é composta por 
cidadãos nacionais que haviam 
sido atribuídos licenças por vias 
ilícitas, o que levou a expulsão 
de alguns fiscais do Ministério 
do Mar, Águas Interiores e Pes-

cas e da Administração Maríti-
ma afectos a Albufeira de Caho-
ra-Bassa.

Aliado ao envolvimento dos 
fiscais corruptos, o uso de ar-
tes nocivas à pesca como redes 
mosquiteiras por parte dos pes-
cadores artesanais ilegais está 
a levar ao desaparecimento do 
peixe kapenta, na Cahora Bassa.

Dados fornecidos pelos pes-
cadores em Tete, indicam que 
nos finais da década de 90, cada 
embarcação envolvida na pesca, 
trazia como resultado de uma 
captura nocturna, cerca de 15 
toneladas, mas hoje, a produção 
por embarcação ronda entre 10 
a 15 quilos o que demonstra cla-
ramente, a escassez da espécie.

Alguns operadores da pes-
ca semi-industrial do kapenta 
na Albufeira de Cahora-Bassa 
apontam, que algumas das téc-
nicas usadas e os fenómenos 
naturais estão por detrás do 
decrescimento acentuado dos 
resultados da pescaria nos últi-
mos anos.

 ‘’Estamos a entrar no ter-
ceiro ano consecutivo com a 
água turva na albufeira e que 
leva meses para se tornar trans-
parente’’, lamentou Leandro 
Maitene Conselho, vulgarmen-
te conhecido por Stiven, um 
dos operadores semi-indus-
triais do kapenta.      

Na sua busca de explica-
ções, a fonte afirmou que a 
outra razão que origina a fraca 
produção pode ser a pandemia 
da Covid-19 porque muitos 
operadores de pesca semi-in-

dustrial são obrigados a reduzir 
a mão-de-obra nas suas opera-
ções.

‘’Devido a Covid-19, fomos 
obrigados a obedecer as orien-
tações do Presidente da Repú-
blica, restringindo  o pessoal e 
isso influenciou negativamente 
na nossa produção”, indicou 
Stiven Conselho.

Por conta desse cenário, 
muitos operadores de pesca se-
mi-industrial de kapenta, estão 
descapitalizados e clamam por 
meios financeiros para o paga-
mento dos encargos relaciona-
lizados com as taxas anuais de 
licenciamento e o pagamento 
previsto para este ano do con-
troverso Direito de Pescas, em 
debate desde o ano 2014.

‘’Porque estamos a enfren-
tar uma crise financeira devido 
a fraca capacidade de produção 

aliada aos fenómenos naturais 
e a Covid-19, não temos con-
dições para o pagamento de 
uma só vez, das taxas definidas 
pelo Governo para o exercício 
da nossa actividade este ano’’, 
alertou Conselho.

Acrescentou que existe sim, 
vontade por parte dos operado-
res de honrarem os pagamen-
tos, mas em prestações, uma 
vez que os valores das taxas são 
elevadíssimos e inconfortáveis, 
sobretudo, nesta fase da fraca 
capacidade produtiva.

Entretanto, soubemos que 
devido ao fenómeno da água 
turva na Albufeira de Cahora-
-Bassa e as altas taxas aplicadas
pelo Ministério do Mar, Águas
Interiores e Pescas, alguns
operadores preparam-se para
abandonar a actividade como
aconteceu com as empresas

Crijul Pesqueira e Malawi Ka-
penta que paralisaram as suas 
actividades no ano passado.

Refira-se que actualmente, 

estão em plena actividade ao 
longo da Albufeira de Cahora-
-Bassa, 72 empresas com cerca
de 303 embarcações de gran-

de calibre envolvidas na pesca 
semi-industrial de kapenta em-
pregando cerca de 16 mil traba-
lhadores. 

OS membros da Asso-
ciação dos Produtores de 
Kapenta na Albufeira de 
Cahora-Bassa, mostram-se 
agastados pelas várias irregu-
laridades na actividade pis-
catória,  sobretudo a concor-
rência desleal imposta pelo 
contrabando do pescado feito 
maioritariamente a noite.

A presidente daquela 
agremiação Odete Cabinda 
Antunes, disse a nossa Re-
portagem, que o exercício da 
actividade ilegal está a abrir 
espaço para a aplicação de 
preços injustos facto facilita-
do pelas fragilidades dos pos-
tos  fronteiriços. 

‘’Está claramente de-
monstrado que nós que paga-
mos impostos, taxas e outros 
encargos para o Estado, esta-
mos a sair prejudicados pela 
pesca ilegal que aufere lucros 
altos até 200%’’, desabafou 
Antunes.

 Indicou ainda que ao lon-
go da Albufeira estão a operar 
embarcações ilegais na pesca 
semi-industrial de kapenta 
sem a respectiva autorização 
da entidade de tutela, para 
além do uso de artes nocivas 

como rede mosquiteira que 
arrasta todo o tipo de pesca-
do, recém-nascidos e os res-
pectivos ovos.

Apelou a colaboração das 
entidades e comunidades 
com interesses nas águas da 

albufeira para se empenha-
rem em acções com vista a 
salvaguardar e proteger os re-
cursos pesqueiros nele exis-
tentes, por forma se  evitar o 
colapso das pescarias , com 
vista à uma pesca sustentável.

‘’Temos o exemplo con-
creto do nosso vizinho Ma-
lawi, que hoje está numa 
situação deplorável sem re-
cursos pesqueiros para a sus-
tentabilidade da sua popula-
ção’’, afirmou Antunes.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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O que são preços estáveis?
Diz se que os preços são está-

veis quando o dinheiro conserva o 
seu valor ao longo do tempo. Isto 
permite ter confiança no dinheiro 
e guardá-lo para usar no futuro. 
Por exemplo, se os preços forem 
estáveis, podes guardar dinheiro 
para comprar as tuas sapatilhas 
que hoje custam 2.000 meticais 
e comprá-las ao mesmo preço, 
no futuro. Se os preços aumen-
tarem frequentemente, ou seja, 
se não forem estáveis, as mesmas 
sapatilhas que hoje custam 2.000 
meticais podem subir para 3.000 

meticais, e o dinheiro guardado 
pode não chegar. 

Se conseguires completar os 
3.000 meticais, podes voltar à 
loja e o preço das sapatilhas ter 
subido para 4.000 meticais. 

Com os preços a subir fre-
quentemente, fica difícil com-
pletar o dinheiro para comprar 
as sapatilhas, porque o dinheiro 
perde constantemente valor e as 
sapatilhas ficam cada vez mais 
caras. Felizmente, nos últimos 
anos, o preço não tem subido 
com frequência, o que te permi-

te guardar dinheiro e comprar as 
sapatilhas desejadas sem grande 
diferença de preços.

COMO SE CALCULAM AS 
VARIAÇÕES DE PREÇO?
Para comprovar se os preços 

são estáveis ou não, usa-se o “Ín-
dice de Preços no Consumidor” 
que é calculado mensalmente 
pelo Instituto Nacional de Esta-
tística, com base no conjunto de 
produtos (cabaz) mais consumi-
dos pelas pessoas. 

O preço médio do conjunto de 
produtos seleccionados indica o 

nível geral de preços, num deter-
minado mês e, através dele, po-
demos saber quanto é que os pre-
ços aumentaram ou diminuíram 
no mercado.

Para calcular quanto os preços 
variam, por exemplo, no mês de 
Maio de 2020, em relação a Maio 
de 2019, usamos a fórmula de au-
mento ou diminuição percentual, 
dos índices, que apreendeste na 
matemática.

FONTE: Banco de Moçambique

N
as últimas três décadas, a 
força motora para a redu-
ção mundial da pobreza foi 
o crescimento económi-
co, mas hoje, sabe-se que

o crescimento por si só não garante a
erradicação da pobreza. Há estudos que 
estimam que ⅔ da redução da pobreza
são resultado do crescimento  e  ⅓ de
uma maior igualdade na distribuição do 
rendimento da riqueza e das oportuni-
dades. África tem o mais baixo índice
de desenvolvimento humano médio do 
Mundo (Roque, 2019).

O limiar da pobreza extrema é de-
finido pelo Banco Mundial como sendo 
1,90 USD por pessoa por dia, mostran-
do que desde 1990 a taxa de pobreza 
extrema desceu de forma robusta e per-
manentemente no Mundo, ou seja, há 
40 anos, pouco mais da metade da po-
pulação mundial vivia na miséria abso-
luta, e hoje essa percentagem é inferior 
a 10%. Há estimativas que dão conta 
que, em 2030, cerca de 5,3 mil milhões 
de pessoas farão parte da classe média 
(Nunes, 2020).

Que o crescimento económico é 
fundamental para o combate à pobreza, 
é um facto já confirmado pela evidência 
empírica, mas é importante que esse 
crescimento seja inclusivo e abran-
gente, e que seja um crescimento que 
permita gerar mais empregos e ren-
da para as famílias, reduza as abismais 
desigualdades sociais, devendo ser um 
crescimento própobres (Dollar, Kleine-
berg & Kraay, 2014; Nunes, 2020; Tho-
mas et al., 2002; Valá, 2009, 2017). 

Lopes (2020) advoga que, para o 
continente africano, impulsionar a 
produtividade agrícola parece ser o 
caminho mais seguro para a transfor-
mação estrutural das economias, tan-
to mais que a aliança estratégica entre 
agricultura e industrialização é incon-
tornável nas estratégias económicas 
para África. No entanto, expandir o 
sector industrial não será fácil sem uma 

sólida integração económica regional, 
que proporcione amplas e diversifi-
cadas oportunidades para o comércio 
intra-africano. 

Essa perspectiva é corroborada por 
Rodrik (2017b), ao considerar que a 
manufactura é um poderoso motor do 
desenvolvimento económico nos paí-
ses de baixo rendimento, porque per-
mite absorver tecnologia estrangeira e 
gerar empregos de alta produtividade, 
uma vez que os empregos no sector não 
exigem grandes competências e eleva-
dos investimentos na capacitação e a 
procura não é afectada pela existência 
de baixos rendimentos internos. 

Na maior parte dos países africa-
nos, a falta de transformação estrutural 
das economias faz com que a indústria 
transformadora seja incipiente, pro-
cesso esse que não está dissociado da 
fraca diversificação das economias e 
esse factor vai ditar a forte dependência 
da produção e exportação de recursos 
naturais. Com esse cenário, não é es-
tranho que o PIB dos países seja muito 
vulnerável aos choques externos, que 
gerar empregos seja muito mais difícil 
e o endividamento esteja a crescer de 
forma galopante. 

Existe uma relação entre o desen-
volvimento económico, o incremento 
da urbanização e a redução da pobreza. 

A problemática da urbanização está 
na agenda do dia para muitos países em 
desenvolvimento, o que tem ramifica-
ções sob ponto de vista gerencial e de 
alastramento da pobreza. A população 
urbana de África cresceu a uma taxa 
mais rápida do que em qualquer outro 
continente e milhões vivem nas zonas 
periurbanas em barracos feitos de ma-
deira, lona, chapas de zinco, caixotes, 
papelão e pedaços de lata, sendo efec-
tivamente uma classe subalterna e fer-
vendo de descontentamento. Parte sig-
nificativa dos habitantes urbanos não 
possuem comodidades básicas, como 
água potável, sistemas de saneamento 

e transportes, energia, estradas pavi-
mentadas e segurança. 

Segundo o The Economist (2013), a 
urbanização será a transformação mais 
importante que o continente africano 
passará durante o século xxi, estiman-
do-se que, em 2040, mais de metade da 
população africana viverá em cidades, 
e que cidades, como Lagos, Kinshasa, 
Cairo, Accra e Durban, devido à pressão 
demográfica, às mudanças climáticas 
e aos problemas de planeamento e de 
gestão urbana, já viverão numa situa-
ção caótica e disfuncional. 

A crise urbana representa uma 
ameaça não só para a estabilidade das 
cidades africanas, mas também para as 
nações inteiras. Um relatório da ONU 
– Habitat, de 2010, calculou que, entre
2010 e 2050, a população total de África 
aumentaria 60 %, com a população ur-
bana a triplicar para 1,2 bilhão13.

O documento enfatiza que os go-
vernos africanos parecem não ter von-
tade nem os meios para resolver a crise 
urbana, e reconhecendo que o «padrão 
que se desdobra é o de geografias urba-
nas desconexas, disfuncionais e insus-
tentáveis de desigualdade e sofrimento 
humano, com oceanos de pobreza con-
tendo ilhas de riqueza». O desafio do 
futuro é que o continente africano pos-
sa melhor gerir o incremento urbano e 
implemente estratégias de crescimento 
inclusivo, devendo, para o efeito, fazer 
o devido aproveitamento do dividen-
do demográfico (Meredith, 2017).14
Acabar com a pobreza, gerar riqueza e
promover o desenvolvimento não é um 
processo simples, linear nem automá-
tico. A própria perspectiva do FMI tem
vindo a mudar ao longo do tempo. 

A instituição hoje reconhece que: 
«[…], as políticas devem criar condi-
ções para que as pessoas prosperem. 
Políticas fiscais inteligentes podem 
reduzir a desigualdade ao encontrar o 
equilíbrio entre crescimento, susten-
tabilidade da dívida e protecção social. 

Reformas estruturais bem calibra-
das podem estimular a produtividade e 
o crescimento inclusivo a longo prazo,
o que é especialmente importante para
aqueles que foram deixados para trás.
Combater todas as formas de corrup-
ção será essencial para que os governos
possam construir infra-estruturas e
ampliar os serviços públicos. 

Ajudará também a restaurar a con-
fiança.» (FMI, 2020b:1) Essa perspecti-
va encontra eco na visão do BAD (2020), 
que reconhece que apesar da tendência 
positiva de crescimento económico na 
África Subsaariana, é forçoso reconhe-
cer que esse crescimento não tem sido 
suficientemente inclusivo, ou seja, só 
cerca de um terço dos países africanos 
alcançou o crescimento inclusivo, re-
duzindo tanto a pobreza como a desi-
gualdade. As experiências bem-suce-
didas mostram que as despesas públicas 
como a educação e infra-estruturas são 
fortemente complementares, pois in-
vestir em ambas oferece um retorno 
muito maior do que investir exclusiva-
mente numa.

 Existe o reconhecimento de que 
para a recuperação económica do con-
tinente é vital desbloquear o seu poten-
cial de crescimento através de reformas 
ousadas e transformativas, estimular os 
investimentos de longo prazo, apos-
tando igualmente no reforço das me-
didas de protecção das famílias mais 
vulneráveis, na promoção da inclusão 
digital e financeira, potenciando os 
mecanismos de transparência gover-
nativa, bem como na adaptação às mu-
danças climáticas, aspectos aflorados 
nas pesquisas de Mosca (2020), Bel-
chior (2020), Sengo et al. (2020), Valá 
(2020) e Mussagy (2021), no referente à 
situação concreta de Moçambique.

* Presidente da Bolsa de Valores
de Moçambique (BVM)

Globalização e desafios do desenvolvimento 
humano em contexto de crise em Moçambique (4)

SALIM CRIPTON VALÁ*

COMO GERAR RIQUEZA PARA ACABAR COM A POBREZA E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO?

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Presidente da CTA defende 
reinvenção das empresas 

PARA REVITALIZAR NEGÓCIOS

Município de Maputo investe
90 milhões para conter inundações

O MUNICÍPIO da Cidade de Ma-
puto vai investir cerca de 90 mi-
lhões de meticais, durante a época 
chuvosa 2021-2022, na implemen-
tação do plano estratégico de con-
tenção das inundações que, nos 
últimos tempos, afectam vários 

bairros da capital moçambicana. 
A informação foi avançada, há dias, 
em Maputo, pelo vereador do Desen-
volvimento Económico Local, Danú-
bio Lado, em conferência de impressa. 
“O plano de contingência visa res-
ponder três cenários, sendo o primei-

O 
PRESIDENTE da 
Confederação das 
Associações Eco-
nómicas de Mo-
çambique (CTA), 

Agostinho Vuma, exorta 
as empresas associadas a 
continuarem apostar na 
capacidade de reinvenção 
e proactividade para a re-
vitalização dos negócios e 
deste modo, contribuir no 
crescimento económico do 
país.

A exortação acontece 
numa altura em que ainda 
prevalecem enormes ad-
versidades que impedem 
responder o imperativo de 
assegurar a continuidade 
da contribuição do sector 
privado no desenvolvi-
mento económico e para o 
bem-estar social.

Para o efeito, Vuma rei-
terou a necessidade de estí-
mulos para dinamizar a re-
toma económica, adoptação 
de uma postura cautelosa 

no que respeita as medidas 
restritivas tendo em conta o 
imperativo de resguardar o 
equilíbrio saúde-economia, 
numa altura em que se de-
para com a nova variante 
Ómicron da Covid-19,  na 
qual ainda não há certezas 
sobre seu impacto.

“No geral, a nossa ava-
liação, como CTA, é de que 
o ano 2021 foi bastante di-
fícil para a comunidade
empresarial, tanto pelas
distorções que impactaram
o ambiente de negócios,
assim como pelos avanços
e recuos no quadro da Co-
vid-19 que causaram a ins-
tabilidade do desempenho
das nossas empresas”, disse

Contudo, o presiden-
te da CTA enaltece a pos-
tura do sector empresarial 
que se manteve resiliente, 
buscando a recuperação 
da actividade produtiva e a 
manutenção dos postos de 
trabalho. 

ro caracterizado por chu-
vas intensas acompanhadas  
por trovoadas e descargas 
atmosféricas que poderão 
afectar mais de 11 mil pes-
soas. 

O segundo, com ocor-
rência de ciclones de cate-
goria 1 a 3, podendo afectar 
mais de 17 mil pessoas e o 
terceiro projecta a combi-
nação dos dois primeiros 
cenários, mas com a inclu-
são de ciclones de grande 
magnitude e sismos, poden-
do ser mais severo e atingir 
mais pessoas”, explicou. 
A fonte acrescentou que 
“para viabiliza o plano du-
rante a época chuvosa, a edi-
lidade já arrancou com o de-
senvolvimento de acções de 
gestão de resíduos sólidos nas 
vias de escoamento de águas, 
desde o mês de Setembro”. 
Segundo a fonte, tam-
bém está prevista uma in-
tervenção na bacia de re-
tenção de águas pluviais 
no bairro de Maxaquene. 
“A bacia de infiltração é um 

mecanismo criado para, ra-
pidamente, aliviar as águas 
das chuvas naquele bairro 
em específico. 

Ela está a desempenhar o 
seu papel, mas não resolve 
por completo o problema das 
inundações”, esclareceu. 
Segund Lado, as construções 
desordenadas verificadas, 
no bairro referido, colocam 
grandes desafios a edilida-
de na gestão de inundações 
porque bloqueiam o percur-
so normal das águas.

“Por isso, pretendemos 
construir uma vala, em par-
ceria com o Ministério das 
Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos, que vai 
auxiliar a bacia de infiltração 
para o escoamento das águas 
da chuva”, disse.

Garantiu, sem avançar 
dados, que o Município da 
cidade de Maputo traçou um 
projecto específico a nível do 
distrito Municipal de Nlha-
mankulu para a asfaltagem 
das vias de acesso ao merca-
do Xipamanine. (AIM)

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Não saia de casa, 
mas mantenha-

se correctamente 
informado

Um espaço de valorização
do artesanato e dos seus fazedores

 Jovem, neste momento, o lado maningue nice da vida é usar 
máscara e proteger-se da Covid-19. Eu uso a máscara! E tu?

U
m dos aspectos que 
caracterizam os em-
preendedores é a 
capacidade que es-
tes têm de usar a sua 

criatividade e ousadia para 
transformar os problemas em 
oportunidades. É o caso de 
Taíla Carrilho, que movida 
pela necessidade de expres-
sar as suas imaginações, bem 
como de valorizar os artesãos 
nacionais, fundou o Atelier 
Taíla Carrilho.

Trata-se de uma marca 
que se dedica à concepção e 
fabrico de acessórios femini-
nos (anéis, brincos, carteiras, 
bolsas, colares, entre outros), 
com recurso a matérias-pri-
mas e mão-de-obra locais.

Para a fundadora do Ate-
lier Taíla Carrilho, os trabalhos 
dos artesãos não passavam de 
uma reprodução uns dos ou-
tros. Ou seja, não introduziam 
a sua personalidade nas peças 
ou não as criavam de acordo 
com a sua imaginação e cria-
tividade.

“Sublinho muito a mão-

-de-obra moçambicana local
porque dou muito valor ao ta-
lento moçambicano. Acredito
que temos artesãos talentosos, 
mas que, infelizmente, não
têm a visibilidade e o reco-
nhecimento que deviam ter.
E, como consequência disso,
eles não têm confiança no seu
próprio trabalho. Por isso,  in-
centivamo-los a dar asas à sua
imaginação durante o proces-
so criativo e os resultados têm
sido fantásticos”, diz Carrilho, 
que é formada em Design Grá-
fico.

Neste processo, os artesãos 
passaram a criar as suas pró-
prias peças, passando a dar um 
toque pessoal ao seu trabalho. 
Perceberam que as obras só 
precisam de responder a qua-
tro requisitos: beleza, estética, 
simplicidade e funcionalida-
de.

Hoje, acrescenta, “os nos-
sos artesãos, que se tornaram 
parceiros, já conseguem ser 
criativos. A nossa relação é de 
mútua confiança e as nossas 
obras resultam de uma con-

versa onde eles (os artistas) 
têm algo a dizer. Com isso, 
ganharam mais inspiração e 
vontade de trabalhar pois sen-
tem que não estão a trabalhar 
para alguém, mas sim para 
eles também, porque valori-
zamos as suas ideias, opiniões 
e produtos”. 

AINDA NÃO 
VALORIZAMOS 
(DEVIDAMENTE) A 
NOSSA ARTE
Para Taíla Carrilho, a questão 

da valorização não se limita so-
mente aos artesãos. Estende-se, 
também, às suas obras, que, pa-
radoxalmente, são bastante apre-
ciadas no exterior.

“Infelizmente, nós, os mo-
çambicanos, ainda não damos o 
devido valor aos nossos produ-
tos. Temos um público que apre-
cia trabalhos feitos à mão, mas é 
constituído, na sua maioria, por 
estrangeiros. Talvez não valorize-
mos por termos em abundância 
(matéria-prima, artesãos, obras, 
etc). Muitas vezes compramos, 
no exterior, obras de arte produ-
zidas aqui, pelos nossos artesãos, 
a um preço alto, mas o que preva-
lece é que é uma peça comprada 
fora. Como sociedade, devemos 
olhar mais para dentro. Não de-
vem ser os outros a apreciar e va-
lorizar o que é nosso”, sublinha.

MERCADO E 
BARREIRAS
Neste momento, os acessó-

rios do Atelier Taíla Carrilho são 
vendidos no mercado nacional, 
regional e internacional, haven-
do, inclusive, pedidos dos Esta-
dos Unidos da América.

Entretanto, apesar deste êxi-
to, prevalecem barreiras na ex-
portação das peças, que, como 
alternativa, são vendidas a uma 
loja alemã, que depois as redistri-
bui pelos mercados interessados. 

“Há muita burocracia para 
exportar e o preço final acaba por 
ser quase o dobro do valor do pro-
duto, e isso não sai em conta para 
nós, muito menos para o cliente, 
que vezes sem conta acaba por 
desistir. Quando isso acontece, 
nós não facturamos”, lamenta.

PANDEMIA
Contrariamente ao que suce-

deu a muitas empresas, que viram 
o seu facturamento baixar ou ti-
veram que encerrar as suas portas
devido à pandemia do novo Co-
ronavírus, o Atelier Taíla Carrilho
aumentou as suas vendas. Mas
não foi obra do acaso. A Covid-19
serviu de mote para a reinvenção. 

“Temos pontos de venda e, 
quando a pandemia atingiu o seu 
auge, decidimos que íamos conti-

nuar a vender e as pessoas com-
pravam. 

Apostámos, também, nas 
vendas online e aprimorámos o 
nosso marketing digital. Since-
ramente falando, vendemos mais 
quando a pandemia se instalou 
devido à nossa estratégia pois não 
vergámos. Fomos dos poucos que 
decidiram continuar. Na verdade, 
foi uma oportunidade para me-
lhorarmos”, explica.

Taíla Carrilho participou, re-
centemente, como oradora, no 
Lioness Lean In Live Webinar, 
um evento virtual de partilha de 
experiências e estabelecimento 
de parcerias no ramo empresarial 
entre mulheres empreendedoras, 
promovido pela Incubadora de 
Negócios do Standard Bank, em 
parceria com a Lionesses of Africa 
e a Embaixada do Reino dos Países 
Baixos em Moçambique.

Sobre a iniciativa do banco 
de dar mais visibilidade às PME 
moçambicanas, a fundadora do 
Atellier Taíla Carrilho considera 
ser oportuna e vai contribuir para 
promover os empreendedores lo-
cais. “É um grande privilégio ter 
sido contemplada, e acredito que, 
através desta iniciativa, o nosso 
trabalho será conhecido por mais 
pessoas”.

ATELIER TAÍLA CARRILHO

Acesse: https://t.me/Novojornal
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