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ARQUIVO

Proibida importação
de carnes do Zimbabwe

A

S autoridades moçambicanas interditam a importação de
animais, produtos
e sub-produtos de

origem animal oriundos do
Zimbabwe devido ao ressurgimento de casos da febre aftosa no país vizinho, escreve
a Agência de Informação de

Moçambique (AIM).
A medida surge depois
de Autoridade Tributária do
Zimbabwe ter notificado, há
dias, a eclosão da febre aftosa

NA BACIA DO ROVUMA

Governo cria condições
para retoma dos projectos
“Portanto, tendo tomador
único, não temos muita folga
para responder à demanda, mas
estamos a trabalhar no sentido
de criar condições para a retoma dos projectos e implantação
de novos, tendo em conta que
o conflito na Europa aumenta o
interesse dos países de diversificar as suas fontes de fornecimento de gás natural”, disse.
Sobre os projectos interrompidos na província de Cabo
Delgado, Tonela afirma que o
Governo está a acompanhar e ao
mesmo tempo a trabalhar com
as concessionárias para que,
face à melhoria da situação,
tudo continue a ocorrer como
está previsto.
De acordo com a fonte, o
Executivo e a Total vão trabalhar
para decidir a data da retoma
dos trabalhos na Bacia do Rovuma, mas assegura ser muito
cedo para determinar quando é
que isso vai acontecer.
“O nosso objectivo é garantir uma estabilização total da
região. Nós vimos um grande

progresso, desde a intervenção
feita pelas forças moçambicanas, em parceria com a SADC e
o Ruanda”, frisou.
Acrescentou ainda que o
Governo quer mais progressos
que garantam uma estabilização e permitam que as pessoas
possam circular e voltar à vontade para as suas zonas de origem, mas ainda há trabalhos a
serem executados para se atingir os objectivos pretendidos.
Refira-se que, a petrolífera
francesa Total activou a cláusula de força maior que levou
à suspensão dos trabalhos de
construção de plantas para a
exploração e liquefacção do gás
em Afungi, como resultado do
ataque à sede do distrito de Palma, em Março do ano passado.
A suspensão das actividades
pela Total também condicionou
a decisão final do investimento
do projecto liderado pela Mozambique Rovuma Venture,
dada a interdependência das
infra-estruturas nas áreas 1 e 4,
na Bacia do Rovuma.

Anti-corrupção
investiga suposto
escândalo na EMOSE
O GABINETE Central de Combate à Corrupção (GCCC)
está a investigar para aferir a veracidade das denúncias
de suposto desvio de fundos por parte de alguns gestores da Empresa Moçambicana de Seguros (EMOSE).
Segundo a fonte do GCCC, as investigações surgem
após um grupo de trabalhadores submeter, à Procuradoria-Geral da República, uma carta denunciando alegados casos de gestão danosa, protagonizados por alguns elementos de direcção da empresa.
Dos supostos casos, figuram pagamentos indevidos
de imóveis e bens, assim como apropriação indevida de
fundos para a esfera pessoal de alguns dos gestores, cujos nomes foram fornecidos à Anti-corrupção.
Este não é o primeiro caso de desvio de fundos reportado na EMOSE. Recentemente, alguns gestores
desta empresa pública foram considerados culpados
pelo tribunal e condenados a devolver dinheiro tirado,
de forma ilícita, dos cofres do Estado.
A EMOSE é uma empresa dotada de personalidade jurídica, autonomia financeira, com a natureza
de empresa pública, dependendo, directamente, do
Ministério da Economia e Finanças.
A empresa deteve o monopólio da actividade seguradora até ao ano de 1991, altura em que se liberalizou o
sector no país, embora o surgimento das primeiras seguradoras privadas se tenha verificado a partir de 1995.
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Rubis de Montepuez
em leilão na Tailândia
Aumentam casos
de Covid-19
Gaza procura
melhorar exploração
de potencialidades
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ELEIÇÃO A MEMBRO NÃO-PERMANENTE DO CS

Moçambique
intensifica campanha
MOÇAMBIQUE reforça a sua campanha de candidatura a membro não-permanente do Conselho
de Segurança (CS) das Nações Unidas, com a chegada ontem, a Nova Iorque, da Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo.
Macamo vai cumprir um programa sobrecarregado de trabalho de promoção da candidatura
moçambicana, mantendo reuniões com altos
responsáveis das Nações Unidas e chefes de missões diplomáticas de vários países acreditados na
organização mundial, segundo o comunicado do
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, citado pela AIM.
Na sua deslocação a Nova Iorque, a governante faz-se acompanhar pelo representante permanente de Moçambique na ONU
em Nova Iorque, o embaixador Pedro Comissário, o representante de Moçambique na
União Africana, o embaixador Alfredo Nuvunga, bem como outros quadros do Governo.
A candidatura de Moçambique subordina-se ao
lema “Paz e Segurança Internacionais e Desenvolvimento Sustentável” e constitui, de acordo
com o comunicado, “a expressão do nosso firme compromisso com a construção e manutenção da paz e segurança internacionais, a preservação e respeito pelos direitos humanos e a
promoção do desenvolvimento sustentável.”
Na quinta-feira, 9 de Junho, data da eleição, a chefe da diplomacia moçambicana
participará na eleição dos cinco candidatos a novos membros não-permanentes do
Conselho de Segurança da ONU para o man-

dato 2023-2024. Para além de Moçambique,
a lista inclui Equador, Japão, Malta e Suíça.
Cada um dos candidatos é endossado pela
respectiva região geográfica, nomeadamente África, América Latina e Caraíbas, Ásia e Pacífico e Europa Ocidental.
Entretanto, o enviado especial da candidatura
de Moçambique a membro não-permanente do
Conselho de Segurança da ONU, Leonardo Simão, garantiu que o país continua disponível a
integrar missões de paz em regiões de conflito.
Leonardo Simão explica que a pacificação e
garantia da segurança do continente africano e de outras regiões do mundo não depende apenas da integração do país em missões
militares. “Depende daquilo que o Governo
achar que é a sua disponibilidade para participar em missões de paz. Essa não é a única maneira de participar”, explicou o antigo
ministro dos Negócios Estrangeiros. Citou,
como exemplo, a participação de Moçambique no Fundo da Paz das Nações Unidas.
“As questões ligadas à paz das Nações Unidas
não se resumem ao envio de soldados. Há forças militares, policiais e apoio financeiro a este
fundo da paz”, disse.
A candidatura de Moçambique a membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU continua a receber apoio
de vários países, incluindo dos membros
permanentes do Conselho de Segurança da ONU, nomeadamente China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia.

Reciclar e plantar mais árvores
para proteger o ambiente

Guilhermina Amurane, directora nacional do Ambiente

A REUTILIZAÇÃO e o plantio de árvores de diferentes espécies para poluir menos o meio ambiente e recuperar os espaços verdes são algumas
das apostas para contrariar a actual tendência de
degradação do meio ambiente, resultante da acção humana.
Segundo a directora nacional do Ambiente,
Guilhermina Amurane, falando ao “Notícias”, no
âmbito do Dia Mundial do Ambiente assinalado
ontem, 5 de Junho, há necessidade de a sociedade começar a prestar atenção no tipo de resíduos
sólidos que produz.
“Precisamos de rever quanto lixo produzimos, pois parte dele é desnecessário. Destes
resíduos é preciso ver o que é reciclável, tendo em conta que nem tudo a natureza consegue degradar, a exemplo do plástico que leva

centenas de anos para se decompor, diferentemente de uma folha, que em 15 ou 20 dias se
deteriora”, disse.
Guilhermina Amurane lamentou o facto
de, com os actuais níveis de construção, não se
proteger a vegetação, destruindo os espaços verdes para dar lugar a infra-estruturas. “Podemos
igualmente tentar mudar este cenário de destruição do meio ambiente, plantando mais árvores.
Para a nossa protecção, é necessário plantar mais
árvores, independentemente da espécie, pois a
natureza agradece”, disse.
Na entrevista, publicada na página 2 desta
edição, a directora nacional do Ambiente, fala,
de entre vários aspectos, das consequências do
desordenamento territorial, traduzidas em inundações que se verificam nos bairros em expansão.

BREVES
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O GOVERNO garante estar a
trabalhar no sentido de criar
condições para permitir a retoma e implantação de novos
projectos de exploração de gás
natural na Bacia do Rovuma,
província de Cabo Delgado.
Os esforços do Executivo
acontecem numa altura em que
o conflito, entre Rússia e Ucrânia, aumenta o interesse dos
países, sobretudo os da União
Europeia, em diversificar as
suas fontes de fornecimento de
gás natural.
Falando há dias, em Maputo, o Ministro da Economia e Finanças, Max Tonela, reafirmou
que Moçambique passará a ser
um produtor e exportador de
gás natural liquefeito, a partir
do último trimestre do ano em
curso.
Segundo Max Tonela, a
maior parte da capacidade do
gás a ser produzido já está contratada, através de um acordo
de toma e um remanescente
disponível para vender em outros mercados.

na província de Mashonaland
Central, distrito de Mbire,
que faz fronteira com Moçambique.
Moçambique
também

proibiu a importação de forragens de bovino, caprino,
suíno, ovino e biungulados
selvagens.
As medidas decretadas
incluem também a fiscalização do movimento dos animais e produtos visados ao
longo das principais fronteiras e outros pontos de entrada rodoviária no país.
Nos distritos fronteiriços
com o Zimbabwe será obrigatória a realização da inspecção visual, exame da cavidade bucal e dos cascos de todos
os bovinos, caprinos, ovinos
e suínos com periodicidade
mensal.
No entanto, a medida não
abrange produtos lácteos
pasteurizados, como é o caso
do leite, queijos, iogurtes,
natos, carnes processadas
(enlatados e enchidos), troféus e substâncias farmacêuticas.
A febre aftosa é classificada como uma das doenças
transfronteiriças mais importantes no mundo devido
à sua rápida transmissão e
propagação, com impactos
económicos e sociais negativos devido a medidas que
impedem o seu acesso ao
mercado.
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PRM desmente suposto
ataque terrorista a Ancuabe

MIC socializa programa
“Industrializar Moçambique”

Reforçada agenda sobre
mulher, paz e segurança

O COMANDO da Polícia da República de Moçambique
(PRM), em Cabo Delgado, desmentiu ontem rumores de
um suposto ataque terrorista no distrito de Ancuabe. O
porta-voz da Polícia no Comando provincial, Mário Adolfo, explicou que os militares vistos pela população a se
movimentarem na vila-sede do distrito, no posto administrativo de Metoro e nalgumas aldeias locais, pertencem
às Forças de Defesa e Segurança, e estavam em cumprimento de uma missão de monitoria. Na ocasião, apelou à
população que fugiu das suas casas, temendo um eventual
ataque armado para regressarem, pois a situação de segurança está controlada.

O MINISTÉRIO da Indústria e Comércio (MIC) realiza
hoje, em Maputo, um seminário para a socialização do
Programa Nacional Industrializar Moçambique (PRONAI), com o objectivo de disseminar a iniciativa e assegurar o envolvimento dos órgãos locais na sua implementação. O programa tem como pontos de agenda, a
implementação do Projecto Zona Especial de Processamento Agro-Industrial-ZEPA, a partilha de informação sobre reserva de espaços para parques industriais e
reflexão sobre o ambiente de negócios. O evento será
dirigido pelo Ministro da Indústria e Comércio, Silvino
Augusto Moreno.

A ONU Mulheres e o Governo do Reino da Noruega vão
renovar os seus esforços, em prol da implementação da
agenda sobre mulheres, paz e segurança ao nível nacional, através do projecto denominado “Promovendo
a participação e liderança das mulheres na paz, segurança e processos de recuperação em Moçambique”.
Um acordo para o efeito será assinado amanhã. O projecto tem, entre outros objectivos, contribuir para uma
sociedade na qual as mulheres e raparigas contribuem
activamente e exercem influência na construção da paz
sustentável e igualdade, beneficiando também da prevenção de conflitos e desastres em Moçambique.
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AVALIA GUILHERMINA AMURANE, DO MTA

Estamos num mau caminho
na gestão do meio ambiente
ANABELA MASSINGUE

U. MATULA

P

Guilhermina Amurane, directora nacional do Ambiente

ra um recurso natural, porque
a exploração sempre dá espaço a alguma alteração. Assim,
há necessidade de compensar
esse dano de algum modo”.
NOT - Neste capítulo de
minimizar os danos causados
pela exploração de recursos,
acha que os grandes projectos
que vão despontando pelo país
observam esse princípio?
GA - “Observam sim.
Está estatuído que a primeira licença a ser concedida ao
requerente de qualquer projecto de desenvolvimento é a
ambiental. Nós, como entidade, temos feito o máximo
nessa perspectiva. É claro que
temos limitações, tendo em
conta a extensão do território,
pois mesmo estando ao nível
de uma província não é fácil
percorrer 400 ou mais quilómetros para fazer a monitoria.
Mas, dentro do regulamento,

GA – “A poluição dos rios
em Manica, especificamente
do Revué, resulta da interferência da mineração não só

indirectamente estão ligados
ao empreendimento”.
NOT - Na indústria extractiva, concretamente na

O saco plástico está tão incorporado em nós que
não conseguimos nos livrar dele.
mineração, têm sido reportados incidentes de carácter
ambiental, como poluição de
cursos hídricos. A província de
Manica é disso o exemplo. Teriam sido observados os princípios da consulta comunitária
e da licença de exploração?
GA – “Nós, em Manica,
temos proponentes de projectos de exploração de minérios,
mas temos também muitos indivíduos envolvidos na mineração artesanal, que de forma
ilegal, vão acampando e fazendo a extracção de ouro. É este
trabalho informal que nos cria

ARQUIVO

ERCEBER a natureza e,
acima de tudo, viver de
acordo com o que ela
exige é a melhor forma
de estar em harmonia
com o meio ambiente, que
paulatinamente se revela cada
vez mais degradado, devido à
acção humana. A afirmação é
da directora nacional do Ambiente, no Ministério da Terra
e Ambiente (MTAS), Guilhermina Amurane, em entrevista ao “Notícias”, a propósito
do Dia Mundial do Ambiente,
assinalado ontem, 5 de Junho.
Amurane lamenta o facto de
a sociedade, de modo geral,
não estar a lidar devidamente
com o meio ambiente. Prova
disso, diz, são as constantes
inundações que caracterizam
muitas zonas urbanas e os
eventos climáticos extremos
frequentes, fenómenos que
podem conduzir a humanidade para o colapso caso não
haja mudança de consciência.
Porque nem tudo está perdido,
a directora nacional do Ambiente aponta algumas acções
paliativas, como o respeito aos
planos de ordenamento territorial já concebidos, a vários
níveis, uma gestão individual e
criteriosa do lixo, bem como a
aposta na manutenção de espaços verdes, que podem ser a
salvação, dado o poder protector das árvores.
NOTÍCIAS (NOT) - Falar
do meio ambiente é falar de
inúmeros problemas que a humanidade vive. Quais são os
principais desafios que o meio
ambiente impõe?
GUILHERMINA
AMURANE (GA) - “Falar do meio
ambiente é um grande desafio, porque implica abordar o

mundo que nos rodeia. É falar
da água, do ar que respiramos e
do sol, elementos sem os quais
a vida torna-se impossível.
Assim, os desafios nesta matéria são inúmeros e o nosso
foco é baseado nas prioridades
que vamos definindo, entre as
quais a consciencialização a
todos os níveis. É que, fazendo
ver o nível de consciencialização de cada um sobre o seu
papel na Terra será possível
resolver parte dos problemas
ambientais que o mundo enfrenta. Não posso esperar ou
pedir que o vizinho venha
varrer a minha casa, essa responsabilidade é inteiramente
minha. É o que deve acontecer quando o assunto é agir
em prol do ambiente. Outros
desafios têm a ver com a gestão dos recursos naturais, que
deve ser acompanhada por
alguma avaliação ambiental,
onde cada um define um plano para minimizar os danos
decorrentes da exploração que
for a fazer. Não é possível falar
de dano zero quando se explo-

pedimos, periodicamente, que
eles nos dêem o ponto de situação do desenvolvimento da
suas actividades”.
NOT - Qual tem sido a
reacção das comunidades
onde ocorre a exploração dos
recursos em relação a incumprimentos. Há queixas ou não?
GA - Poucas vezes. Até ao
momento não me lembro de
queixas de outras comunidades, à excepção de Tete, com a
exploração do carvão de Moatize, com relatos de ocorrência
de poeiras. De modo geral, há
uma coabitação pacífica. Deixa-me referir que durante o
processo do licenciamento há
pelo menos quatro consultas
comunitárias e na fase introdutória os proponentes têm
que ir à comunidade explicar
o que pretendem implantar e
esta pode ou não aceitar. Nessa
fase, nós exigimos pelo menos
duas consultas comunitárias e
na fase do relatório do impacto ambiental tem que haver
igualmente duas consultas dos
intervenientes que directa ou

constrangimentos. Para aferir
a magnitude do problema, foi
criado um grupo inter-institucional, no qual diferentes
ministérios têm um contributo a dar. O Ministério da Terra
e Ambiente avalia o nível de
exploração e desenvolvimento
desta actividade, para além de
fazer campanhas de sensibilização sobre o risco para o ambiente e aprecia, igualmente,
os ecossistemas danificados.
Ao Ministério da Saúde, cabe
a avaliação do tipo de doenças que apoquentam os envolvidos no garimpo, muitas
vezes causadas pelo mercúrio
usado para juntar os grãos do
ouro. O mercúrio é uma substância de risco também para
os ecossistemas. Por sua vez o
Ministério de Recursos Minerais e Energia teve um papel no
licenciamento das comunidades envolvidas no garimpo e
sensibilização para a criação de
associações”.
NOT – Actualmente o que
se pode dizer quanto aos níveis
de poluição de rios em Manica?

ARQUIVO

Cuidar do ambiente é antes de tudo uma acção individual

internamente como também à
montante, no Zimbabwe, decorrente igualmente da intensa actividade mineira. Mas há
negociações ao nível dos ministérios do ambiente dos dois
países, em busca de formas de
minimizar o problema”.
NOT - Falar de poluição
ambiental também implica
falar de laboratórios à altura
de detectar a origem de certas
partículas que interferem nos
ecossistemas. Como o país está
preparado neste campo?
GA - “Depende do tipo de
amostras que se pretende colher para a análise. Se for um
problema relacionado com a
água, temos internamente laboratórios de água, capacitados, o mesmo acontecendo em
relação à análise de solos, ao
nível do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique
IIAM e da Faculdade de Agronomia. Já ao nível do Ministério da Terra e Ambiente foi
instituído, há algum tempo,
a Agência Nacional de Controlo de Qualidade Ambiental AQUA, com o objectivo de
complementar a componente
ambiental e evitar a dependência por outros serviços. É
um órgão ainda em implantação”.
NOT - Num passado recente o país foi palco da campanha
de controlo e banimento do
saco plástico não reciclável (de
cor preta). Infelizmente, ele
continua a inundar os principais centros de venda. É um
plano tangível? E o movimento
terá terminado?
GA - “A preocupação do
Governo em relação ao uso do
saco plástico preto mantém-se. Em 2015, foi aprovado um

decrecto que visava a gestão
deste plástico. Se reparar até
2015 tínhamos um plástico
muito fino. A intervenção do
governo foi na perspectiva de
se melhorar a sua espessura de
modo a ser reutilizado e isso
aconteceu. O decreto previa
igualmente uma avaliação, que
foi feita volvidos cinco anos.
Há dois anos, retomamos este
assunto para ver que medidas
deviam ser tomadas. A proibição reside também no facto
de o plástico preto não ser recomendável para a colocação
de alimentos, independentemente da sua espessura”.
NOT - Porquê a proibido no
saco preto especificamente?
GA - “No processo de fabrico deste plástico há um uso
intensivo de químicos, dai o
risco para a saúde, uma vez
em contacto com alimentos.
Infelizmente, esse plástico
continua nos nossos mercados e outros lugares. O saco
plástico está tão incorporado
em nós que não conseguimos
nos livrar dele. Pelo facto, fomos obrigados a repensar neste movimento de banimento
que será retomando tendo em
conta os resultados de alguns
estudos de avaliação sócio-económico. Dentro de uma
semana vamos a uma reunião
nacional, exactamente para
discutirmos os resultados de
um estudo elaborado sobre
esta matéria”.
NOT - Sente que o país está
preparado para levar este desiderato a bom porto, uma vez
que de um lado há proibição e
do outro a proliferação do saco
preto fabricado localmente?
GA - “O nosso desafio é
mesmo esse. Quando vamos
em busca de empresas licenciadas para a produção do saco
plástico, vimos que são muito
poucas. Mas, em contrapartida, o mercado anda inundado
destes artigos provenientes de
fontes clandestinas, principalmente de fábricas caseiras, que
usam material clandestino,
banido internacionalmente,
mas que entram no país por
formas desconhecidas e alimenta esta indústria ilegal.
Mas estamos convictos e seguros que conseguiremos atingir
esse desejo. Desde que iniciamos esta discussão, já recebêramos propostas de alternativas ao plástico, de diferentes
actores, incluindo empresas
e indivíduos. As padarias são
igualmente exemplos de entidades que se comprometem
com o banimento, tendo em
conta os malefícios do plástico.
O pior de tudo é usarmos estes artigos sem noção de onde
eles irão parar depois, quando
os descartamos. Muitas vezes,
o seu destino tem sido as valas
de drenagem e o mar, com todas as implicações decorrentes
no saneamento do meio e em
ecossistemas marinhos. Nas
cidades, o impacto imediato

A máscara deve ser vista no contexto de gestão do lixo

são inundações, porque, com
as sarjetas entupidas, a água
não tem por onde passar. Em
ecossistemas marinhos, para
além de outras consequências
maléficas na biodiversidade,
é o peixe que consome partículas de plástico, podendo ter
implicações na nossa saúde e
na economia do país, porque
pode ser reprovado na avaliação internacional, dado o teor
tóxico nele contido”.
NOT - A máscara facial
veio resolver um problema de
saúde pública, mas, em contrapartida, criou um outro, a
poluição do meio ambiente.
Como vê este problema?
GA - “Não analisaria o assunto da máscara como um fenómeno isolado, mas o enquadraria na deficiente gestão do
lixo, em particular pelo cidadão que é em parte resultado
da negligência das pessoas que
gerem mal os resíduos sólidos
que produzem. Se cada um de
nós tivesse consciência do que

NOT - Qual tem sido o
vosso desafio em relação aos
bairros de expansão que de um
momento para o outro passaram a ser propensos a inundações antes vistas?
GA - “Em 2008 foi aprovada a lei do ordenamento
territorial, quer dizer que ao
nível do país, existe uma figura estatuída para a gestão
de territórios. No município
de Maputo, por exemplo, temos o presidente do Conselho
Municipal, distritos urbanos
nos quais existem vereadores
responsáveis por implementar
os instrumentos de ordenamento territorial, com vários
escalões. Se formos a um bairro vamos encontrar um instrumento que se chama Plano
do Pormenor que indica a dimensão de uma rua, do talhão,
assim em diante. São mapas
que a maioria dos bairros têm.
Mas acontece que algumas estruturas locais vão retalhando
as parcelas a seu belo prazer,

tes fenómenos. Na Liberdade,
já há pessoas com doenças
crónicas por causa do barramento da passagem de água”.
NOT - Gostaria que fizesse
uma breve avaliação do estado do nosso meio ambiente. É
são?
GA - “Nos últimos tempos
não tem sido. Usamo-lo de
forma não apropriada, exactamente porque não queremos
obedecer aquilo que a natureza quer, mesmo sabendo. O
preço disso é o que vivemos
hoje em muitas comunidades,
inundações em locais sem histórico de tais fenómenos. Nos
sítios onde há pântanos, por
exemplo, vamos fazendo aterros e erguemos as nossas casas.
Ignorarmos a função de um
pântano para o meio ambiente. Mais dias ou menos dias,
com as enxurradas a casa fica
alagada e reclamamos. A primeira coisa que precisamos de
saber é perceber a nossa mãe
natureza. Se nós percebermos

destruindo aquilo que foi a
concepção inicial do plano
orientador desse bairro. O ordenamento é um alicerce importantíssimo e a sua falta traz
à tona todos os problemas que
vamos observando. Quando
se faz o planeamento, dimensiona-se a estrada, prevê-se a
vala de drenagem e outras infra-estruturas sociais. Quando
alguém faz uma casa dentro de
uma vala de drenagem o que
se pode esperar em tempos de
chuvas?”

a natureza e tentarmos viver
de acordo com ela, teremos
harmonia. Destruir o ambiente
é destruirmo-nos a nós próprios. Em suma, não estamos
no bom caminho na gestão do
ambiente e se continuarmos
assim, acho que vamos colapsar em muito pouco tempo.
Não cuidamos dos espaços
verdes que são a nossa protecção. No desenvolvimento
urbano, em outras cidades do
mundo, nas bermas das estradas reserva-se, no mínimo,
uma área verde de 30 centímetros para exactamente dar
espaço que a natureza cuide de
nós. A planta tem um enorme
poder de protecção”.
NOT - Antes de um eventual colapso, haverá por onde
começar para remediar a situação ou mudar este cenário?
GA – “Primeiro temos que
ver quanto lixo produzimos,
pois, parte dele é desnecessário. Existe também o que é
possível reciclar uma vez que
dos resíduos que produzimos
há os que a natureza não consegue degradar, ao exemplo
do plástico que leva mais de
100/200 anos a decompor-se,
diferentemente da folha de
uma planta que em 15 ou 20
dias apodrece. Temos de rever
o nosso nível de consumismo,
o tipo do material a usar e tentarmos reutilizar no máximo
algum, à luz do que agora é
designado economia circular.
Podemos, igualmente, tentar
mudar este cenário de destruição do meio ambiente, plantando mais árvores. Pelo nosso
andar, as desgraças vão batendo à nossa porta e devemos
plantar mais e mais árvores,
não interessa de que espécie,
pois a natureza agradece”.

A poluição dos rios é ainda preocupante

fazer com a sua máscara, ela
não constituiria problema para
os outros. Um aspecto que
acho importante no meio disto é a necessidade da mudança
de mentalidade em relação ao
lixo. É que quando se fala do
ambiente poluído, remete-se
tudo para entidades, como o
Ministério do Ambiente, o que
não é correcto. O ambiente
são ou poluído começa comigo, consigo e com o outro,
em casa, e só depois devemos
olhar para o mundo. A máscara

A praga da máscara é parte do problema de
gestão do lixo
só vira problema quando deixamos que sejam outros a tratar do lixo por nós produzido.
A gestão do lixo é um desafio
para o país, porque não temos
sistemas de tratamento, seja
qual for a natureza desse lixo.
Assim, é crucial a colaboração
de todos nesta batalha”.

NOT - Como vê o fenómeno de inundações nos novos
bairros?
GA - “Com muita preocupação. Há dias recebi moradores do bairro da Liberdade,
município da Matola, a braços
com inundações. Liberdade
é um bairro fundado antes da
independência e nada do que
hoje lá acontece tinha sido vivido. Há uns anos, deixaram
que algumas pessoas construíssem exactamente em lugares de passagem de água.
Outro erro das nossas comunidades é que ninguém reage
quando vêem alguém a construir no caminho das águas,
mas quando ficamos com o
quintal alagado queremos o
vereador ou o ministro para
resolver o problema. A consciência deve começar de nós.
Temos que ganhar a consciência de que quando retalhamos
como queremos os espaços
urbanos estamos a criar problemas para nós mesmos. Há
necessidade de mudarmos de
paradigma em relação a es-
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Jornada sem descanso
FARMÁCIAS DE SERVIÇO

Menores em actividades de rendimento

Trabalho infantil:
um mal por combater

O

TRABALHO infantil
é um fenómeno que
afecta, em grande
medida, países subdesenvolvidos, onde
maior parte da população
vive em condições precárias.
Como forma de melhorar as
condições de vida, pais e/ou
encarregados de educação
colocam as crianças em actividades de rendimento, violando os seus direitos, particularmente o de estudar.
Mesmo com a aprovação do Plano Nacional de

Combate ao Trabalho Infantil (PNAPFTI) em 2017, que
preconiza a prevenção e eliminação das Piores Formas
de Trabalho Infantil (PFTI),
através de acções integradas
como retirar, reabilitar e integrar as crianças envolvidas,
o fenómeno prevalece, com
mais ênfase para a cidade de
Maputo, visto como o centro
das oportunidades.
Uma das consequências
do trabalho infantil é a limitação da progressão escolar
que pode estar na origem da

auto-estima e um sentimento de incapacidade de fazer
algo, limitando-se a pequenos trabalhos que não lhe garantam desenvolvimento de
aptidões para ocupar alguns
cargos profissionais ou desenvolver carreira.
Rosa Matsinhe, de 30
anos, é vendedeira informal
no município de Boane. Contou ao “Notícias” que desde a
infância dedicou-se à venda
com a mãe.
Estudou até à quinta classe, porque não conseguia se

enquadrar sempre que fosse
à escola.
O abandono criou condições para que Rosa se dedicasse à venda , e dada a sua
entrega no ramo, não chegou
a reflectir sobre se profissionalizar em alguma área.
No âmbito da quinzena da
criança, que este ano se celebra sob o lema “A Paz reside
no sorriso de uma criança”,
o “Notícias” ouviu histórias
de crianças que se dedicam à
venda informal na cidade de
Maputo.

O DESCONHECIMENTO dos
direitos da criança coloca os
menores no conformismo,
olhando para o trabalho a que
são submetidos como um dever.
É o caso de Márcia Tivane,
menor de dez anos, que sob
permissão da avó, exerce actividades de geração de renda,
violando desta forma os seus
direitos.
A menor vive com a avó,
no bairro da Polana-Caniço,
município de Maputo, numa
casa pertencente aos seus pais,
que vivem na República da
África do Sul (RAS).
A vida de Márcia resume-se em trabalhos domésticos,
venda de água no Terminal da
Praça dos Combatentes e ir à
escola.
Das 5.00 às 7.00 horas ajuda a avó nas tarefas de casa,
dirigindo-se ao terminal da
Praça dos Combatentes, levando duas garrafas de cinco e
seis litros, sendo uma de água e
outra de pedra de gelo para fazer as misturas sempre que um
cliente precisar para consumir.
A menina dá voltas pelo
terminal e arredores apelando
“água, água” como forma de
chamar a atenção das pessoas
sobre o que vende.
Da venda, consegue arrecadar em média 80 meticais
no intervalo das 7.00 às 13.00
horas, pois às catorze horas
vai à escola, onde frequenta a
quinta classe .
Do valor tira apenas dez
meticais para o lanche e o resto
dá a avó para ajudar nas despesas.
Márcia não tem descanso, nem férias, até porque nos
fins-de-semana trabalha até
ao fim do dia, uma vez que não
vai à escola.
Questionada sobre quando é que brinca, a menor disse
que aproveita o pouco tempo

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

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

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

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

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

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

Márcia Tivane

que lhe sobra, quando regressa
à casa no fim do dia, depois de
ajudar a avó no que for preciso.
Não sabe o que é assistir desenhos animados, apenas vê a

novela às 19.00 horas.
Revelou-nos ser boa nas
contas e gostaria de ser professora futuramente.

Rafael Maurício

Trocou a escola
pelo negócio
RAFAEL Maurício faz parte de
milhares de crianças que se dedicam à venda no país. Tem 14
anos, vive com o pai no bairro
Luís Cabral, município de Maputo, e desconhece o paradeiro
da mãe desde 2011.
Não frequenta a escola desde o ano passado, porque o pai
não conseguiu lhe matricular
na oitava classe. Foi assim que
abraçou o negócio, tal como o
pai.
O menino vende água em
garrafas de meio litro, refrigerantes e sumos, tudo levado
num balde equivalente a 20 litros, cheio de gelo.
A rotina começa às 5.00
horas, na baixa da cidade, dirigindo-se aos armazéns para a
aquisição dos produtos e gelo,
uma vez que não tem frigorífico em casa, até porque vive
em condições precárias, numa
casa arrendada.
No negócio consegue 500
meticais por dia, valor usado
para ajudar o pai nas despesas.
Questionado depois da
venda dos produtos, sobre
brincar no Dia Internacional da
Criança, o menino colocou-se

a rir, com ar de espanto, pois
desde que começou a vender
retirou as celebrações da sua
agenda. No entanto, anseia
voltar à escola assim que possível.

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

FÉLIX MATSINHE

Anifa Chivale

Inês Cosme

Luís Cabral “A”pede
vias de acesso melhoradas
Paulo Fernando

um puxão de orelhas.
Questionado sobre os pais,
com voz melancólica, o menino disse que gostaria de viver
com eles em Bobole, distrito
de Marracuene, mas a avó não
permite. Ele frequenta a quinta

classe no período da tarde.
Tal e qual a Márcia, Paulo também não descansa no
fim-de-semana, pelo que são
poucos os minutos reservados
para brincar. Ele gostaria de ser
professor de Matemática.

É um fenómeno
normalizado
na sociedade

João Miguel, sociólogo

Museu Nacional da Moeda – Rua
Consiglieri Pedroso

MUNÍCIPE FALA

Garante do “xitique” da avó
PAULO Fernando, de 11 anos,
que também se dedica à actividade informal, começou por
vender pão e pastéis de feijão-nhemba “badjias” no terminal da Praça dos Combatentes,
no ano passado. Vive no Costa
do Sol, município de Maputo,
com a avó, tias e primos.
Sai de casa às 4.00 horas,
com um plástico contendo 30
pães e um balde equivalente a
dez litros cheio de “badjias”.
Começa a actividade às 5.00
horas, e não vai até ao Mercado da Polana-Caniço (KaMucoreano) porque os dois
primos com os quais vive,
vendem lá.
A avó é quem adquire o pão
e faz as badjias que manda os
petizes venderem.
Paulo consegue arrecadar
pouco acima de 400 meticais
por dia e deste valor, tem a
obrigação de enviar 250 para as
poupanças da avó, vulgarmente designadas por “xitique”.
Pelo que, está proibido de falhar nas contas, sob pena de ter

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

PARA o sociólogo e docente universitário, João Miguel, o trabalho
infantil constitui um mal enraizado na sociedade. É uma actividade
que vem sendo realizada já há muito tempo e que está a dominar o
modo de viver das pessoas, sendo por isso que será difícil mudar o
cenário. “As pessoas estão a normalizar o trabalho infantil, isso dificulta a sua superação. Mesmo com a criação de políticas no sentido
de alterar o cenário, há dificuldades de conter o problema”, disse.
Questionado sobre a responsabilização, o sociólogo disse que
todos estão a falhar, cada um dentro das suas atribuições e responsabilidades.
“Todos temos responsabilidade compartilhada, o Governo, as
famílias e a sociedade civil. Por isso, mesmo com a criação de políticas governamentais para combater este mal, se as outras partes
não intervierem, sobretudo as famílias, o fenómeno vai prevalecer”,
vincou. Acrescentou que nessa responsabilidade compartilhada, é
preciso que se busquem acções mais arrojadas devido à forma como
o problema está presente na sociedade.

DEGRADAÇÃO das vias, fraco patrulhamento, deficiente recolha de lixo e falta de
iluminação pública são alguns problemas
levantados pelos moradores do bairro Luís
Cabral “A”, na cidade de Maputo.
Segundo contam os moradores, a situação é preocupante e deveria merecer
a atenção de quem de direito, com vista a
melhorar as condições de vida dos residentes.
Nélcia Cufene conta que as vias de
acesso estão degradadas e quando chove há
poças de água que se formam, dificultando
a mobilidade das pessoas.
“O bairro é composto por ruelas e sempre que chove é muito difícil andar. As
águas misturam-se com o lixo e capim ”,
disse Cufene.
Por seu turno, Anifa Chivale, moradora, acrescentou que as ruas ficam alagadas

também por causa da danificação dos tubos que transportam água potável para as
residências.
Inês Cosme, residente, mostrou preocupação com as constantes avarias do Posto de Transformação (PT) de energia eléctrica no quarteirão 70.
“Sempre que a temperatura muda há
uma explosão no PT e ficamos sem energia.
A EDM tem conhecimento e vem reparar,
mas o problema é recorrente ”, disse.
Jorge Lucas, também residente, acrescenta que a falta de iluminação pública tem
propiciado a acção dos malfeitores que se
aproveitam da escuridão para assaltar os
moradores, principalmente as mulheres.
Disse ser urgente a colocação de mais
contentores de lixo, e que o mesmo seja recolhido de forma sistemática, pois há momentos que estes ficam abarrotados .

Jorge Lucas

Nélcia Cufene
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Disponíveis 26 milhões
de dólares para
electrificação fora da rede

O

FUNDO de Energia
(FUNAE) anuncia a
existência de um pacote financeiro na ordem de 26 milhões de
dólares americanos, destinados
a aumentar o acesso à energia e
contribuir para o alcance universal até 2030.
O anúncio foi feito sexta-feira, em Maputo, pelo Presidente do Conselho de Administração (PCA) do FUNAE,
António Saíde, durante a sua
intervenção no painel intitu-

lado “Encontrando o Futuro:
energias renováveis na electrificação de Moçambique”,
inserido nos trabalhos da 8.ª
Conferência e Exposição de
Mineração, Petróleo e Gás, em
Moçambique.
Para o efeito, Saíde falou do
lançamento, para breve, da facilidade de financiamento baseada em resultados destinada
a promover sistemas solares
residenciais e soluções de cozinha limpa, que vai aumentar o
acesso à energia.

A iniciativa, segundo avançou o PCA, conta com apoio do
Banco Mundial e será na forma
de subsídios, a serem concedidos com base no nível de serviço de energia, região, dificuldade de acesso a corrente, usos
produtivos e género.
Estimativas indicam que
cerca de 300 mil beneficiários
serão alcançados nos próximos
quatro anos, com enfoque às
zonas fora da rede eléctrica nacional.
“Como FUNAE, temos es-

tado a operar com energias
renováveis. Somos referência,
mas queremos renovar cada vez
mais aquilo que é a nossa intervenção, quer em tecnologias
como em abordagens”, disse
António Saíde.
Na ocasião, apontou, a título de exemplo, que 66 por cento
de pessoas está nas zonas rurais
e o obejctivo do FUNAE, FP é
contribuir de modo a responder aos desafios. Actualmente,
a taxa de acesso global à energia
no país ronda os 44 por cento,

dos quais apenas seis por cento
na zona rural.
Foi na sequência dessa realidade que o Governo, ao estabelecer o “Programa Energia
para Todos”, que preconiza o
acesso à energia para todos os
moçambicanos, adoptou duas
abordagens; uma dentro da
rede eléctrica e a outra fora da
rede. O representante do FUNAE explicou que no âmbito do
estudo denominado “roadmap
para offgrid”, no quadro de
esforços rumo ao acesso universal, a rede eléctrica nacional
alcançará uma cobertura na ordem de 68 por cento e os 32 por
cento serão cobertos através de
soluções energéticas isoladas.
“Dentro do contexto de soluções fora da rede, nós encontramos uma abordagem que a
cobertura das mini-redes estará
na ordem dos 13 por cento e 19
por cento para aquilo que são as
soluções solares residenciais”,
ressaltou acrescentando que
está em curso, em todo o país,
a electrificação de 41 sedes de
postos administrativos com recursos às fontes renováveis.
Nas regiões mais recônditas
do país, segundo a fonte, ficou
evidente que as soluções solares
residenciais constituem medida a adoptar. O financiamento
constitui uma janela de oportunidades no mercado de energias renováveis.
O FUNAE é uma instituição
pública, cuja missão é promover
maior acesso à energia de forma
sustentável e racional, que contribua para o desenvolvimento
económico e social do país.

Empresas reportam aumento
do custo de meios de produção
OS custos gerais dos meios de produção
suportados pelas empresas do sector
privado moçambicano aumentaram
para um nível mais acentuado, em Maio .
O Banco Standar Bank considera que
o índice corrigido de sazonalidade aumentou em mais de quatro pontos,
desde Abril, assinalando o mais rápido
aumento dos preços dos meios de produção em Setembro de 2018.
Acrescenta que as pressões inflacionárias mais fortes fizeram-se sentir
nas cinco indústrias monitorizadas,
com o comércio a grosso e a retalho a
registar o aumento mais acentuado nos
custos.
Na sua mais recente publicação, o
banco mostra ainda que no Índice PMI,
Moçambique aponta para uma nova
melhoria de condições das empresas

em Maio, acompanhada de aceleração
das pressões inflacionárias.
Ainda que as novas encomendas continuem a aumentar a um ritmo sólido, e face aos aumentos dos
preços dos combustíveis e matérias-primas, as empresas aumentaram
fortemente os seus preços de venda.
Ao mesmo tempo, o aumento dos
inventário, nível de pessoal e a melhoria dos prazos de entrega contribuíram para a mais rápida expansão
da actividade, desde outubro de 2017.
“O principal valor calculado pelo inquérito é o ‘Purchasing Managers’ Index (PMI). Valores acima de 50,0 apontam para uma melhoria nas condições
das empresas no mês anterior, ao passo
que valores abaixo de 50,0 mostram
uma deterioração”, explica o banco.

Detalha que três dos cinco subcomponentes do PMI tiveram influências
direccionais positivas no principal
valor em Maio, o de produção, novas
encomendas e “stocks” de aquisições. O índice de produção subiu para
o seu nível mais elevado em mais de
quatro anos e meio, com a actividade empresarial a aumentar acentuadamente, como resposta a um maior
aumento da afluência de novas encomendas e forte procura dos clientes.
Para auxiliar na produção, as empresas moçambicanas adquiriram
um maior volume de meios de produção durante o mês de Maio, com
os últimos dados a assinalarem a
mais rápida retoma da actividade
de aquisição, em apenas cinco anos.
Isto resultou numa acumulação

acentuada de “stocks” de aquisições. Não obstante, o indicador PMI
caiu de 52,9 em Abril para 52,4 em
Maio, como resultado dos restantes subíndices de emprego e prazos de entrega dos fornecedores.
Embora os níveis de pessoal tenham
aumentado para suportar a maior capacidade, a taxa de criação de emprego
abrandou, em Maio, para o nível mais
baixo dos últimos três meses. Apesar
disso, as empresas conseguiram cumprir os prazos de novas encomendas
e reduzir as que estavam em atraso.
As
empresas
também
viram
a pressão das cadeias de fornecimento
reduzida,
com
os
fornecedores a diminuírem os seus
prazos de entrega ao ritmo mais rápido,
desde Março de 2019.

Rubis de Montepuez leiloados hoje na Tailândia
A EMPRESA moçambicana, Montepuez Ruby Mining
(MRM), participa, hoje, na
Tailândia, numa cerimónia de
leilão de rubis produzidos na
província de Cabo Delgado.
Trata-se de um leilão que
decorre virtualmente, onde
a empresa leva aproximadamente 667 mil quilates para
vender aos potenciais compradores deste tipo de produto
com grande valor comercial no
mercado internacional.
A informação foi avançada, recentemente, em Maputo,
pelo director corporativo da
MRM, Raime Raimundo Pachinuapa, à margem do decurso
8.ª Conferência e Exposição de
Mineração, Petróleo e Gás, em
Moçambique.
Segundo a fonte, com este
leilão, a empresa espera ar-

recadar aproximadamente 33
milhões de dólares norte-americanos, os mesmos valores
conseguidos no evento similar
ano passado.
“Somos uma empresa que
basicamente produz rubi e é
isto que levamos para o leilão
que será feito na Tailândia”,
disse. A MRM apresenta-se
como a principal investidora
na extracção de rubis em Moçambique, com cerca de 33
mil hectares de concessão em
Montepuez, na província de
Cabo Delgado.
Desde o seu primeiro leilão
de rubis em 2014, a Montepuez
Ruby Mining já vendeu um total de 13,6 milhões de quilates
de rubis em bruto, que geraram
731,5 milhões de dólares em
receitas totais.
Em 2019, a MRM gerou 122

milhões de dólares de receitas
de leilões de rubis, enquanto,
em 2020, não foi possível realizar qualquer leilão devido à
pandemia da Covid-19. A mina
ficou fechada entre Abril de
2020 e Março de 2021.
Entretanto, nos últimos
anos, os rubis moçambicanos
têm tido maior procura no mercado internacional, sobretudo o
asiático. Um estudo publicado
no ano passado revela que mais
de 50% dos compradores chineses querem adquirir rubis e
esmeraldas de Moçambique.
As operações cresceram exponencialmente, com a aquisição de uma unidade de lavagem
e, com o mais recente investimento de 900 milhões de meticais na instalação de uma casa
de selecção e classificação de
rubis.

O distrito tem ainda espaços para a produção do caju

Funhalouro procura
atrair investidores
O DISTRITO de Funhalouro,
na província de Inhambane,
procura atrair recursos financeiros junto de investidores
e parceiros de cooperação
para a exploração das várias
potencialidades que a região
apresenta.
Com cerca de 629,155 cajueiros e uma produção média
anual estimada em 3.116,75
toneladas de castanha, o distrito tem ainda uma área de
3883 hectares disponível para
a produção de caju.
Funhalouro dispõe igualmente, de 44,025 cabeças de
gado bovino e 264,774 hectares para o pasto, para além de
extensas reservas de calcário
e condições favoráveis para o
desenvolvimento do ecoturismo.
Para promover as iniciativas empreendedoras, o distrito acolheu semana passada,
um fórum de investimento,
evento enquadrado na implementação de plano de desenvolvimento distrital.
Falando durante a abertura do evento, a Secretária
de Estado na província de
Inhambane, Ludmila Maguni,
convidou os operadores económicos para direccionarem

os seus recursos financeiros
para abraçar as oportunidades de negócio que o distrito
apresenta, como forma de
alavancar a economia local.
A região de Funhalouro é
ciclicamente assolada por secas severas, o que condiciona
a segurança alimentar.
Maguni considera que
tal como acontece com outros distritos da província
de Inhambane, Funhalouro
também tem potencialidades
que podem gerar renda e elevar a economia.
“Em Funhalouro há espaço para todos. Não se concentrem apenas na madeira, castanha de caju e gado bovino,
aqui tem planícies propícias
para o ecoturismo. Também
abundam aves que podem
atrair turistas que gostam de
observar a natureza. Há oportunidades para os empresários
investirem na indústria extractiva, explorando o calcário para o fabrico de cimento e
outras necessidades”, referiu.
Por seu turno, o administrador do distrito, Luís
Libombo, aponta a indústria
imobiliária, como sendo uma
área que precisa de ser explorada.

também
“Oferecemos
como negócio, a instalação de
quatro estufas para a produção massiva de 860 mil mudas
de cajueiros,17.760 hectares
para o cultivo de cajueiros,
instalação de lojas para a venda de insumos agrícolas, tratamento químico de 817 mil
cajueiros, reabilitação de três
tanques carecicidas, três pequenos sistemas de abastecimento de água, construção de
duas unidades de processamento de carne, entre outras
oportunidades de negócio”,
disse.
A fonte também reconheceu a necessidade urgente
da asfaltagem da estrada que
liga o distrito com a estrada
nacional numero um, na vila
da Massinga numa distância
de 110 quilómetros, melhoramento das vias de acesso que
estabelecem a ligação entre
as sedes das localidades e os
polos de produção e comercialização.
O administrador do distrito manifestou satisfação pela
recente deliberação, a 17 de
Maio passado, do Conselho de
Ministros, que elevou à categoria de vila, a sede do distrito
de Funhalouro.
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 107/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 03 Junho
de 2022
CÂMBIOS(MT)
VENDA

PAÍSES

MOEDAS

COMPRA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,21

64,47

63,84

4,08
5,28
4,08
1,47
3,73

4,16
5,38
4,16
1,50
3,80

4,12
5,33
4,12
1,48
3,76

484,18
62,48
27,21
167,22

493,83
63,73
27,75
170,56

489,01
63,11
27,48
168,89

13,15
50,27
9,50
9,49
9,11
79,23
6,70
6,48
65,67
67,75

13,41
51,28
9,69
9,68
9,29
80,81
6,83
6,61
66,98
69,10

13,28
50,78
9,60
9,59
9,20
80,02
6,77
6,55
66,33
68,43

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

MÉDIA

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

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

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

Trata-se de uma empresa moçambicana que opera no
depósito de rubis, localizada no
distrito de Montepuez, província de Cabo Delgado. Cobrindo aproximadamente 33.600
hectares, acredita-se ser o mais
recente depósito de rubi desco-

berto no mundo.
Setenta e cinco por cento e
detida pela Gemfields e os outros 25 por cento pela Mwiriti,
uma empresa moçambicana,
empregando mais de 1300 colaboradores directa e indirectamente.

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.858,50000
Venda.............. 1.859,40000

4,0000000
2,1092900

%
%

Maputo, 06.06.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.
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CONSTATA COMISSÃO DOS DIREITOS HUMANOS
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Condições de reclusão
caóticas na Cadeia Central

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

A

COMISSÃO Nacional
dos Direitos Humanos considera caóticas as condições de
reclusão na Cadeia
Central da Beira, observando
que há casos em que os detidos se deitam uns por cima de
outros devido à superlotação
daquele estabelecimento penitenciário.
O comissário Alfredo Dias,
que revelou o facto, sugeriu
que a solução do problema só
pode ser a transferência de
alguns reclusos para o Centro
Aberto de Savane, arredores da cidade da Beira. Serão
abrangidos nesta transferência, condenados que tenham
cumprido pelo menos a metade da pena e que apresentem
bom comportamento.
No Centro Aberto de Savane praticam-se actividades de
geração de renda, tais como a
agricultura, artesanato, carpintaria, alfaiataria, pecuária,
avicultura, serralharia, mecânica, pintura, bate-chapa,
electricidade, entre outras,
cujo fim é o alívio ao Orçamento do Estado (OE) alocado
ao funcionamento da penitenciária. Os custos com a população reclusória vão desde a
alimentação, alojamento e até
à assistência médica e medicamentosa.
Em face disso, o comissário adiantou que um relatório pormenorizado sobre
esta matéria foi submetido ao
Governo, designadamente ao
governador Lourenço Bulha e
à secretária de Estado na província, Stella Zeca.
A Comissão Nacional dos
Direitos Humanos apela a ambos os órgãos no sentido de
criarem condições condignas
para que os reclusos possam
viver em melhores condições
e, igualmente, como medida
para descongestionar as cadeias.
A missão também reuniu-se com os órgãos locais
de Administração da Justiça,
tendo em vista a melhoria das
condições dos serviços prestados à população reclusa.

As condições de reclusão são péssimas neste estabelecimento prisional

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ!

Termos e condições aplicavéis

Assim é a população reclusória na Cadeia Central da Beira

Há esquemas de corrupção
nas escolas de condução
HÁ denúncias de esquemas de
corrupção nas diferentes escolas de condução na cidade
da Beira. Sobre os instrutores
pesam indícios de recebimento de valores monetários para
a facilitação da obtenção de
cartas de condução, prática
denunciada semana finda no
decurso da visita de trabalho
que a presidente da Assembleia
Provincial de Sofala, Antónia
Charre, efectuou à Direcção
Provincial dos Transportes e
Comunicações.
Na sequência da denúncia,
Antónia Charre admitiu que a
maior parte dos acidentes de
viação que ocorrem na cidade
da Beira, causando vítimas humanas e danos materiais pode
estar relacionada com o facto
de instruendos não estarem
suficientemente preparados
para a condução.
Charre acrescentou que tinha informações segundo as
quais os instrutores possuem
uma tabela já estipulada de valores a “pagar” para que rapidamente se consiga a carta de
condução.
“Esta situação deve ser
banida. Por vezes, quem de

facto tem conhecimentos suficientes é reprovado por falta
desse pagamento. Os que não
desembolsam valores mesmo
sabendo não passam”, assegurou, sublinhando que os membros da Assembleia provincial
têm informações sobre estes
casos.
A fonte recomendou mais
trabalho de fiscalização nas
escolas de condução com vista
a se acabar com estes actos de
corrupção.      
Defendeu ainda que nas
acções de sensibilização que a
Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações, o Instituto Nacional dos Transportes
Rodoviários e a Polícia de Trânsito efectuam nas escolas de
condução devem abordar este
ponto.
Ainda assim, a presidente
reconheceu o trabalho que tem
sido feito para evitar os acidentes de viação, mas sugeriu que
deve ser cada vez mais acentuado porque nem sempre os
sinistros são provocados pela
negligência dos condutores.
Por sua vez, a directora
provincial dos Transportes e
Comunicações, Maria da Imac-

ulada Gabriel, reagiu à situação
e prometeu trabalhar para
aferir a veracidade dos factos.
“Por alto temos acompanhado, mas é necessário termos evidências. No âmbito da
sensibilização e fiscalização

sempre falamos sobre estes actos ilícitos”, garantiu, advertindo que os indiciados poderão responder perante a Justiça
porque a corrupção é crime e
é punível. Para a directora dos
Transportes e Comunicações,

Está na Matola?
Quer anunciar
no notícias?
Visite-nos na
Rua de Sofala N.º437
Matola “F”

as escolas de condução devem
formar pessoas para que tenham prudência nas estradas
e não contribuam para a ocorrência dos acidentes de viação
que têm ceifado a vida de muitos cidadãos.

Rua de Sofala N.º437 – Matola “F”

Rua de Sofala N.º437 – Matola “F”

Construa Build IT

Av. Samora Machel – EN4

email: comercial.grafica@snoticias.co.mz
+258 84 9104316 | +258 84 9104309

Instruendos recebendo aulas de condução
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Cinco distritos auguram
incremento da produção

ARQUIVO

O

S distritos de Angoche, Mogovolas,
Meconta, Ribáuè e
Malema, abrangidos
pelo Promove Agribiz, na província da Nampula, esperam diversificar e aumentar a produção agrícola,
pecuária e agro-florestal, tendo como objectivo a melhoria
da segurança alimentar e da
nutrição assim como o crescimento económico das áreas
rurais.
Para tal, pretende-se contribuir para o acesso a serviços
de extensão rural, insumos
agrícolas melhorados e mercados de potenciais cadeias de
valor da província.
O projecto faz parte do
programa Promove, financiado pelo Fundo Europeu
de Desenvolvimento (FED)
em 358 milhões de euros (o
equivalente a 25 mil milhões
de meticais), numa abordagem integrada de desenvolvimento rural nas províncias
de Nampula e Zambézia, que,
além do agro-negócio, inclui
programas nas áreas de biodiversidade, nutrição, transporte, comércio e energia.
Neste contexto, a Organização das Nações Unidas para
a Alimentação e a Agricultura
(FAO) e a Direcção Provincial
de Agricultura e Pescas (DPAP)

Comercialização de excedentes

de Nampula, assinaram, quarta-feira, um acordo de prestação de serviços de monitoria e
supervisão da implementação
das actividades realizadas pelos Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAE)
no âmbito da implementação
do programa Promove Agribiz
na província.
O programa, que visa contribuir para a melhoria da se-

gurança alimentar e resiliência de pequenos produtores
assim como para o aumento
da competitividade rural nas
províncias de Nampula e da
Zambézia, é co-financiado
pela União Europeia, o Ministério Federal para Cooperação
e Desenvolvimento (BMZ) da
Alemanha e a FAO.
O mesmo está a ser implementado pela Deutsche

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH, pela FAO, pelo Grupo de Avaliação de Impacto
(DIME) do Banco Mundial e
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
Sustentável
(FNDS), que trabalham em
parceria com os Ministérios
da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER) e Indústria e Comércio (MIC), os

governos provinciais e distritais de Nampula e Zambézia,
sector privado e organizações
não- governamentais.
O governador de Nampula, Manuel Rodrigues, louvou
a iniciativa, encorajando os
outros parceiros do Governo a
“seguirem o exemplo da FAO
na descentralização dos recursos para a governação” e
apelando à “transparência no
uso dos recursos e à sua aplicação efectiva pela DPAP para
o alcance dos objectivos e metas do programa”.
Por sua vez, o director
provincial, Ernesto Joel Pacule, mostrou-se motivado porque “com os recursos o sector
estará dotado de capacidade
para fazer o acompanhamento do programa de forma integrada e partilhar os resultados
e lições aprendidas de boas
práticas agrícolas a nível da
província”.
Também presente na cerimónia, o coordenador da
FAO nos distritos de Angoche, Mogovolas e Meconta,
Estêvão Conjo, disse acreditar que “este instrumento será útil na orientação da
parceria com o Governo e no
acompanhamento transparente das actividades desenvolvidas pela FAO no âmbito
do programa ”.

ALTERNATIVA AO PÃO

Nacala massifica produção de tubérculos
O DISTRITO de Nacala-Porto,
em Nampula, está apostado na
massificação do cultivo de ba-

tata-doce, mandioca, inhame
e outros tubérculos alternativos ao pão, cuja matéria-pri-

ma, o trigo, tende a encarecer,
cada vez mais, no mercado
devido a vários factores, com

Etelvina Fevereiro “baptiza” o tractor que foi entregue à Neusa Moreira, no âmbito do Sustenta

destaque para o impacto da
Covid-19, a crise financeira
internacional e o conflito entre Rússia e Ucrânia.
Neste momento, o preço
da farinha de trigo aumentou
em Moçambique e, na sequência, o pão também registou uma subida significativa,
complicando ainda mais as
contas dos cidadãos.
A administradora do distrito de Nacala-Porto, Etelvina Rita Fevereiro, orientou aos
produtores locais a apostarem no cultivo de tubérculos,
como alternativas ao pão.
O apelo da governante foi
feito terça-feira última, durante a cerimónia de entrega
de tractor à Pequena Agricultora e Comerciante Emergente (PACE), Neusa Moreira, na
qualidade de beneficiária do
programa Sustenta.
Para a governante, o distrito de Nacala dispõe de terras
aráveis que permitem o cultivo de tubérculos, recaindo
sobre os camponeses que vão

utilizar o tractor como incentivo, a grande responsabilidade do aumento das áreas de
produção, não só de culturas
de rendimento, mas também
da mandioca, batata-doce e
do inhame.
“Vamos apostar na produção da mandioca, como base
da nossa alimentação, mas,
sobretudo, como alternativa
ao pão. O inhame está a ser
produzido nas regiões baixas
do distrito. Por isso, vamos
massificar esta cultura”, indicou a administradora.
O director dos Serviços
Distritais de Nacala, Mariano Tadeu, disse que o distrito
planificou uma área de 19.750
hectares para uma produção
global de 76 mil toneladas,
sendo que, neste momento,
foi alcançada uma cifra de 85
por cento.
A projecção será alcançada, porque há áreas que estão a
ser exploradas para a produção
de batata-doce e hortícolas,
de acordo com o responsável.

Cláudia Nyusi entregando produtos à madre Filipa

Crianças incentivadas
a não abandonar a escola
AS crianças não devem nunca abandonar os
estudos, visto que na educação está a chave
para muitos problemas enfrentados pelo país.
Este foi o conselho deixado por Cláudia
Nyusi, presidente da Associação Amiga Solidária, que ofereceu um almoço solidário e diversos itens de primeira necessidade a crianças e
adolescentes da Casa Madre Maria Clara, na cidade de Maputo, no âmbito das comemorações
de 1 de Junho, Dia Internacional da Criança.
A agremiação, que sonha em construir uma
escola para crianças desfavorecidas, ofereceu
diversos produtos como arroz, óleo, farinha de
milho, feijão, açúcar, frangos, sumo, roupas,
mantas e "kites" de higiene.
Para Cláudia Nyusi, as crianças nunca devem deixar de sonhar, sendo esta uma das formas de amar e amparar os petizes.

“Queremos transmitir amor, carinho, empatia e incentivar a nunca abandonarem a escola, para que ainda pequenas possam enfrentar todos os obstáculos da vida e a natureza”,
disse.
Por seu turno a madre Filipa, responsável
pelo orfanato, disse que é uma bênção, receber
a associação amiga solidária, porque as meninas precisam de uma mão amiga.
“Como nosso lema diz ‘É sempre providente ter as pessoas que nos procuram’", afirmou.
Associação Amiga Solidária foi fundada em
2016, conta com 26 membros e está também
presente em Angola e África do Sul.
Já a casa Madre Maria Clara, focada na educação da rapariga, foi aberta em 1996 e conta
com 80 crianças desfavorecidas e desamparadas de quase todo o país.

Aumentam casos
de infecção por Covid-19
NOVENTA e nove pessoas acusaram positivo para a Covid-19, no último sábado,
em resultado de 1127 amostras suspeitas
testadas a nível nacional durante o último
fim-de-semana.
A cidade de Maputo, com 53 casos, as
províncias de Maputo, com 27, e Gaza,
com 13, foram as regiões do país que registaram mais casos no período em referência.
Dos novos casos, 93 são de indivíduos
de nacionalidade moçambicana e seis estrangeira. Por outro lado, 54 casos são do
sexo feminino e 45 do sexo masculino,
onde as idades variam entre dois e 86 anos.
Actualmente, o cumulativo nacional de amostras suspeitas testadas é
1.330.662, enquanto que o total de positivos é 225.968. Deste número, 225.599 são
casos de transmissão local e 369 importa-

dos. O país tem presentemente 278 casos
activos.
Nas últimas 48 horas não notificamos
nenhum óbito de paciente infectado pela
Covid-19, sendo que o cumulativo de
mortes mantém-se em 2204.
Foram registados 18 casos de recuperação da Covid-19, todos na província de
Maputo. No mesmo período, não foi registada nenhuma alta hospitalar.
Contudo, houve registo de quatro novos internamentos e todos ocorreram na
cidade de Maputo. O cumulativo de internados passou a ser 8535.
Até hoje, Moçambique já rastreou
7.931.387 pessoas, no âmbito da vigilância sanitária decorrente desta pandemia.
Deste número, 222.634 pessoas foram
submetidas à quarentena domiciliar.
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Mudanças climáticas limitam
acesso aos serviços de saúde sexual
AS mudanças climáticas afectam desproporcionalmente as
mulheres no país, reduzindo
as suas oportunidades económicas já exíguas e agravando
as desigualdades de género e
acesso aos serviços de saúde
sexual e reprodutiva.
Segundo um estudo publicado, terça-feira última, em
Maputo, no tempo imediatamente antes, durante e depois
dos ciclones, o acesso fica mais
comprometido aos cuidados
de contracepção, gravidez e
aborto.
O estudo, realizado pelo
Ipas Moçambique, na província da Zambézia, refere ainda
que as mulheres grávidas depois de darem à luz têm igualmente acesso limitado aos cui-

dados de saúde durante e após
eventos climáticos extremos,
levando a partos não assistidos
em condutas não higiénicas,
como em barcos ou debaixo
das árvores, o que proporciona
a mortalidade e morbilidade
materna ou infantil.
Falando momentos após ao
lançamento do documento, o
director do Ipas Moçambique,
Jorge Matine, explicou que as
alterações climáticas afectam
directa ou indirectamente o
uso de contraceptivos nas mulheres, nas intenções de fertilidade, resultados de gravidez,
vulnerabilidade à violência
sexual e de género, papéis económicos e saúde sexual.
Acrescentou que a crise climática intensifica a violência

baseada no género, causando
destruição de habitações, fontes de alimentação e o sector
laboral.
Estes factores cruzam-se
com práticas culturais que promovem o casamento precoce e
a actividade sexual, tais como
os ritos de iniciação e normas de
género que limitam a autonomia reprodutiva das mulheres.
As mudanças climáticas aumentam igualmente a crise
económica e instabilidade familiar, uma vez que enquanto
os homens migram em busca
de trabalho, se espera que as
mulheres permaneçam em
casa ou em centros de reassentamento como cuidadores
primários, mas elas tendem a
ser as principais responsáveis

pela agricultura e produção
alimentar.
As mulheres tendem a
ser as principais responsáveis
pela agricultura e produção
alimentar e são muito afectadas pela devastação do sector
agrícola. Os bairros de reassentamento criados pelo Governo encontram-se em zonas
seguras e isso levou algumas
mulheres e filhos a adoptarem um estilo de vida semi-nómada migrando frequentemente entre as suas terras
agrícolas e as novas residências, o que acaba gerando instabilidade familiar″, detalhou.
Por isso, Matine recomenda
que sejam realizadas intervenções que olhem para o grupo
de maior risco que são as mu-

lheres e direccione programas de mitigação de acordo
com este nível de vulnerabilidade que as populações têm.
″Neste estudo ficou claro que
é preciso coordenar melhor
por isso realizamos esta pesquisa para compreender as
experiências das mulheres
com as alterações climáticas que afectam a sua saúde
sexual e reprodutiva e trazer
evidências para permitir fazer
melhor os desenhos dos programas de apoio″, salientou.
A pesquisa que envolveu 41
mulheres foi realizada nos distritos de Mocubela, Maganja
da Costa e Derre devido à experiência dessas comunidades
com o ciclone Idai, em Março
de 2019. -(AIM)
4590
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Projectada reabilitação Mais empresas
aderem ao Made
da pediatria do HGM
in Mozambique

DUAS empresas de diferentes
ramos de actividade receberam sexta-feira o selo Made
in Mozambique, perfazendo
95, o número de entidades
que já aderiram ao “orgulho
moçambicano” na província
de Nampula.
Trata-se de uma empresa
ligada ao ramo de processamento de farinha de milho
fortificada, sedeada na capital provincial, e outra ligada
à prestação de serviços de
projecto, baseada em Nacala-a-Velha. Segundo apurou
o “Notícias”, a atribuição
dos selos surgiu em resposta
aos pedidos formulados pelas
duas empresas, depois de se
ter constatado que elas observam todos os requisitos
exigidos no regulamento do

uso da marca.
O secretário de Estado
na província de Nampula,
Mety Gondola, que dirigiu a
cerimónia de atribuição dos
selos, disse que é expectativa
do Governo que o empresariado assuma a responsabilidade e faça sentir as suas
actividades na oferta de bens
e serviços.
O dirigente desafiou as
empresas a melhorarem cada
vez mais a qualidade dos seus
produtos e serviços colocados à disposição no mercado. Destacou que o percurso
para a obtenção do reconhecimento é longo, o que exige
das empresas muito trabalho, dedicação e esmero para
responder às exigências impostas.

“Há muitas equipas a
acompanhar a evolução e o
percurso das empresas. As
exigências são altas. Aqui
testemunhamos uma etapa alcançada por estas duas
firmas, como parte do reconhecimento da qualidade
que tem sido a característica
das nossas empresas”, disse
Gondola, acrescentando que
com a atribuição da marca, as
duas empresas passam a ser o
espelho da sociedade.
Por seu turno, o representante de uma das empresas considerou o mérito
como resultado da confiança
depositada pelo Governo, e
reafirmou o compromisso de
melhorar cada vez mais os
serviços prestados e/ou colocados no mercado.

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

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

MUSEUS
Museu Nacional de Etnolgia –
Av. Eduardo Mondlane
(26212129/848453536)

Hospital Geral de Marrere, cujo sector de pediatria vai ser reabilitado

O

SECTOR de pediatria do Hospital
Geral de Marrere
(HGM), na cidade
de Nampula, vai se
beneficiar de obras de reabilitação, com vista a melhorar
as condições de atendimento às crianças. As obras serão
executadas pelo Instituto de
Gestão e Ciências de Saúde
(IGCS), no âmbito da responsabilidade social.
A instituição garantiu acelerar o processo, tendo em
conta que muitas crianças são
atendidas na pediatria daque-

le estabelecimento hospitalar
em regime de internamento.
O presidente do Conselho de
Administração (PCA) do instituto, Paulo Henriques, que
anunciou o projecto, assegurou que, para o efeito, decorre um estudo visando aferir a
actual situação de conservação
física.
O anúncio foi feito pelo
IGCS a quando da visita às
crianças internadas na enfermaria de pediatria daquele hospital, por ocasião do 1
de Junho, Dia Internacional
da Criança. Além da reabili-

tação física, as obras vão incluir pintura, instalação de
ar-condicionado, televisores,
entre outras benfeitorias.
A fonte afirmou que a
concretização da empreitada
será um orgulho para a sua
instituição, por contribuir
para o bem das crianças, tal
como acontece com a contribuição na formação de quadros que prestam serviços de
saúde, em todo o país.
Para a direcção daquele
hospital, com a concretização
da intervenção serão providenciadas melhores condições

de trabalho aos profissionais
que ali trabalham, permitindo
uma melhoria nos cuidados de
saúde prestados às crianças.
O Hospital Geral de Marrere é a segunda maior unidade sanitária da província de
Nampula, e atende também os
doentes provenientes de Cabo
Delgado, Niassa e Zambézia. É
uma das unidades sanitárias
mais preferidas pelos residentes do município de Nampula,
motivo pelo qual tem dado
vazão à demanda dos doentes
no Hospital Central de Nampula.

Mais empresas receberam o selo Made in Mozambique em Nampula

PUBLICIDADE
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MOÇAMBIQUE E GUINÉ EQUATORIAL

PUBLICIDADE

Apostam na cooperação
para ganhos comuns

Edital de Licitação
Aquisição de Bens e Serviços

Filipe Nyusi com o seu homólogo da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang

ANA RITA TENE,
em Malabo

M

OÇAMBIQUE e Guiné Equatorial deverão elevar o nível de
cooperação bilateral
e garantir que os resultados das relações políticas,
económicas e sócio-culturais
sejam baseados no princípio
de benefícios mútuos.
As duas partes deverão
ainda avançar para as novas
áreas de colaboração na esfera
económica com enfoque para
os recursos minerais e energia, agro-processamento, hidrocarbonetos e promoção do
turismo.
O Presidente da República,
Filipe Nyusi, que efectuou de
1 a 3 de Junho, visita de Esta-

do a Guiné Equatorial, disse
que os dois países acordaram a
adopção do modelo de cooperação sul-sul, que vai permitir
que os ganhos daí provenientes sejam convertidos para o
bem-estar das populações.
O Chefe do Estado, que
chegou na passada quarta-feira a Malabo, foi recebido pelo
seu homólogo Teodoro Obiang
no Palácio do Povo, a residência oficial do Presidente da República da Guiné Equatorial.
Durante o grande cerimonial foram entoados os hinos
dos dois países enquanto se
disparavam as 21 salvas de canhão. Seguiram-se conversações entre os chefes de Estado
e de Governo, para depois testemunharem a assinatura dos
instrumentos legais, marcan-

do o avanço para novas áreas
de cooperação.
A garantia da livre circulação de pessoas entre os dois
países foi o primeiro acto,
consubstanciado pela assinatura do Acordo de Supressão
de Vistos para portadores de
passaportes diplomáticos e de
serviços.
A supressão do visto é um
marco importante e fortalece o princípio de promoção
da zona de comércio livre no
continente, ao mesmo tempo
que abre espaço para o reforço
das relações sócio-culturais.
Os sectores de cultura e
turismo também estiveram
no topo da agenda das conversações entre Moçambique
e Guine Equatorial, uma vez
que os dois países têm um

enorme potencial turístico.
Para tal, a Ministra do Turismo, Eldevina Materula e a
sua contraparte equato-guineense, rubricaram o memorando de entendimento
nos domínios de cultura e
turismo, que poderá se traduzir no aumento do trânsito de pessoas nos dois países.
Nos próximos tempos, as
duas partes deverão acordar
os mecanismos para promoção de investimentos, abrindo espaço para que mais empresários possam investir em
ambos os países, baseados
no princípio de reciprocidade.
O estabelecimento de ligação aérea entre Maputo e
Malabo está também no topo
das prioridades principalmente no quadro da cooperação entre os Estados-membros da Comunidade
dos Países de Língua Oficial
Portuguesa (CPLP).
A Guiné Equatorial tem
ainda interesse em aperfeiçoar a língua portuguesa e
pretensão de enviar funcionários públicos a Moçambique para o aprofundamento
dos conhecimentos sobre a
língua portuguesa, para além
da cooperação científica e na
área de formação superior.
A visita serviu ainda para
Moçambique, que é candidato a membro não- permanente do Conselho de Segurança
das Nações Unidas, reiterar o
pedido de apoio e trocar experiências sobre aspectos relevantes de segurança no domínio internacional.

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

Detalhes

RFQ 029-2022

Serviços de impressão (Formulários simples, formulário de uma página ou dobráveis)

RFQ 030-2022

Serviços de impressão (inclui impressão de livros e postais coloridos)

RFQ 031-2022

Kit de primeiros socorros e material de higiene

RFQ 032-2022

EPI (Camisetes, toalhas, escova e pastas de roceadores)

RFQ 034-2022

Material Geral inclui plásticos, óleo de motor, botas para rociadores etc.

RFQ 035-2022

Material para roceadores (inclui lanternas de mão e pilhas)

RFQ 038-2022

Material de limpeza (inclui sabão líquido e em pó)

RFQ 039-2022

Material- Consumíveis de escritório

RFQ 040-2022

Materal -Solar Panel e manutenção de extintores

1. A Abt pretende emitir múltiplos Contratos de Ordem de Compra e com Preços Fixos, como resultado dessa
Solicitação de Cotação, serão adjudicados aos concorrentes tecnicamente aceitáveis, de acordo com os
requisitos técnicos, qualidade, preço e prazo previstos de entrega, conforme determinado pelo Abt.
O concurso está aberto a todos concorrentes nacionais legalmente inscritos de acordo com a legislação do país, e será regido de acordo com os procedimentos da Abt. Contudo, será dada prioridade a
concorrentes com capacidade da província da Zambézia.
2. O Caderno de Encargo/Solicitação de Cotação está disponível, gratuito, nos escritórios da Abt em Maputo
e Quelimane como indicado abaixo a partir do dia 1 de Junho de 2022.
Abt Associates, Inc. (Abt)
Projecto PMI VectorLink
Rua Justino Chemane, nº 237
Sommerschield 2
Maputo - Moçambique

3.

OU

Abt Associates, Inc. (Abt)
Projecto PMI VectorLink
Av. Heróis de Libertação Nacional, n.º 781
Quelimane, Zambézia

Todas as propostas poderão ser submetidas em uma das duas formas:
a. Por email para: mozambiqueprocurement@pmivectorlink.com
Ou
b. Propostas poderão ser submetidas em envelopes selados e depositadas nas caixas disponíveis nos
endereços acima.

4. As propostas poderão ser submetidas até às 17.30 horas por envelope nos escritórios e 23.59 horas
pelo email do dia 10 de Junho de 2022.
“A Abt Associates é um empregador que pauta pela igualdade de Género e de oportunidades,
encoraja fortemente as empresas de gestão feminina a se candidatarem para estas propostas.”
4826

Combate ao terrorismo
no topo de agenda
O COMBATE ao terrorismo, à
pirataria marítima, ingerência
nos assuntos internos e o reforço da segurança para fazer
face às ameaças que os dois
países enfrentam deverá merecer maior atenção como forma
de encontrar soluções concertadas.
Filipe Nyusi e Teodoro
Obiang convergem na necessidade de unir esforços para
fazer face às ameaças comuns
que procuram desestabilizar as
nações, atrasando o desenvolvimento sócio-económico e o
alcance do bem-estar das populações.
O Chefe do Estado moçambicano revelou que, graças ao
apoio das Forças de Defesa do
Ruanda e a Missão Militar da
SADC, Moçambique tem logrado sucessos na luta contra
o terrorismo e extremismo
violento na província de Cabo
Delgado.
Esta posição foi reforçada
no encontro que manteve com
os moçambicanos residentes
em Malabo, realçando que o

Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO Nº 27A001141CL00062022
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRECTIVA DOS SISTEMAS ELÉCTRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES DO CEDSIF, IP
1. O CEDSIF, IP convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras,
interessadas, registadas no Cadastro Único de Fornecedores e Prestadores
de Serviços ao Estado e habilitadas para fornecer o objecto de contratação, a
apresentarem propostas fechadas para manutenção preventiva e correctiva dos
sistemas eléctricos e de climatização das Instalações do CEDSIF, IP.

PR visita Punta Europa - parque de processamento de hidrocarbonetos

Governo vai continuar a envidar esforços para a retoma à
normalidade da vida nas áreas
afectadas pelos conflitos.
Sobre os conflitos na região
centro do país, o Governo e a
Renamo estão a registar avanços na Desmobilização, De-

sarmamento e Reintegração
(DDR) das forças residuais,
prevendo que o processo esteja concluído até final do ano.
Pesou para o atraso na
conclusão do processo, segundo o PR, a demora no
desembolso de recursos fi-

nanceiros para a reintegração sócio-económica dos
ex-guerrilheiros da Renamo.
Explicou ainda que os ataques
da Junta Militar da Renamo
também estão controlados
desde a morte do respectivo
líder Mariano Nhongo.

Edil honorário de Malabo e Riaba
OS municípios de Malabo e Riaba
outorgaram o título de Presidente
do Município Honorário ao Chefe do
Estado, Filipe Nyusi, como sinal de
abertura para a cooperação entre as
cidades equato-guineenses e moçambicanas.
A atribuição deste título honorífico
é ainda um sinal de reconhecimento da
autoridade de Nyusi para com o povo da
Guiné Equatorial. A presidente do município de Malabo, Maria Coloma Mbelongo foi quem leu a resolução que atribui o estatuto mais alto a um visitante da
cidade.
O acto teve lugar no Parque Nacional

de Malabo, um exemplo na conservação da biodiversidade, para além de ser
uma referência cultural a região. A vila
de Riaba, na província de Bioko Sul está
a ser projectada para ser modelo em termos de infra-estruturas sociais e provisão de habitação condigna.
O Presidente Nyusi prometeu influenciar as cidades moçambicanas a
rubricarem acordos de gemelagem para
a troca de experiências sobre gestão municipal, principalmente na componente
de resíduos sólidos urbanos.
Acrescentou que as cidades de Maputo e Matola, por exemplo, têm muito
que aprender de Malabo e Riaba, sobre-

tudo pelo facto de a primeira ter sido
eleita a mais limpa de África por dois
anos consecutivos.
O Chefe do Estado prometeu criar
condições para a promoção das relações
entre Moçambique e Malabo, focando-se no turismo, ecoturismo e no fortalecimento das trocas comerciais entre as
duas partes.
No regresso a Maputo, Nyusi manteve ainda um encontro de cortesia com
o Primeiro-ministro Francisco Pascoal,
tendo as duas partes reiterado o compromisso de tudo fazer para continuar a
promover os laços de amizade que unem
as duas nações.

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações baixando o
documento do concurso no portal do CEDISF www.cedsif.gov.mz ou solicitá-lo
através do seguinte endereço electrónico: ugea@cedsif.gov.mz. O CEDSIDF, IP,
não se responsabiliza em prestar esclarecimentos a Concorrentes que tenham
adquirido o documento de concurso por outras vias.
3. O período de validade das propostas será de 120 dias.
4. As Propostas deverão ser entregues no CEDSIF, sito na Av. Guerra Popular n.º 20,
rés-do-chão do Edifício CEDSIF, na Recepção, em Maputo até ao dia 21/6/2022 às
10.00 horas e serão abertas em sessão pública na Sala de Reuniões do 3º andar,
na sala 303, às 10.30 horas.
5. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 2 de Junho de 2022
A Autoridade Competente
________________________
(Ilegível)
Av. Guerra Popular nº 20, Prédio CEDSIF 1º andar – Maputo Tel.: 21-327363/6, Fax. 21-309784, 84
3982706/7 ou 823042172/3042169 E-mail: direcçao.geral@cedsif.gov.mz ou cedsif@cedsif.gov.mz
4895
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NO CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU

Moçambique deve
priorizar interesses
da juventude

O

MEMBRO do Conselho da Juventude da
Comissão da União
Africana, Dário Camal, defende que
Moçambique deve priorizar
os interesses dos jovens como
agente activo em matéria de
paz e segurança, caso seja eleito membro não-permanente
do Conselho de Segurança das
Nações Unidas.
Falando a jornalistas em
Nova Iorque, Estados Unidos
da América, sobre a candidatura de Moçambique a membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU,
Dário Camal disse que a juventude é um capital importante
para os processos de pacificação em todo o mundo.
“Temos que dar espaço a
nossa juventude nos órgãos
de decisão de forma real. Jovens devem ser acarinhados e
usado o seu capital humano.
Eles não são problema mas sim
indivíduos com capacidade
de transformar e desenvolver
uma nação”, disse.
O também diplomata e
presidente do Comité do Conselho da Juventude da Commonwealth junta-se a vozes

que encaram a eleição de Moçambique a membro não-permanente do Conselho de
Segurança da ONU, como uma
certeza.
Para a etapa final da campanha rumo às eleições da
próxima quinta-feira, já se
encontra em Nova Iorque, a
Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica
Macamo.
O Conselho de Segurança
das Nações Unidas é um órgão
da Organização das Nações
Unidas (ONU) cujo objectivo é
zelar pela manutenção da paz
e da segurança internacional.
Este é o único órgão do sistema
internacional capaz de adoptar decisões obrigatórias para
todos os Estados-membros da
ONU, podendo inclusivamente autorizar intervenções militares para garantir a execução
das suas resoluções.
O Conselho de Segurança é conhecido também por
autorizar operações de manutenção da paz e missões
políticas internacionais. Este
organismo é composto por 15
membros, sendo cinco permanentes com poder de veto:
Estados Unidos, França, Rei-
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL, FP
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
(DAQ)

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural, FP convida empresas interessadas a apresentarem propostas,
fechadas, para os concursos abaixo:

Nº

1

2

Objecto
Contratação
de
uma empresa para
o fornecimento de
Géneros Alimentícios e
Produtos de Higiene e
Limpeza
Contratação
de
uma empresa para
o fornecimento de
Serviços Gráficos e de
Serigrafia

Modalidade

Data
limite para
apresentação
das propostas

Concurso Limitado
35A004941CL00052022

21/6/2022
Hora: 11.00
horas

21/6/2022
Hora: 11.00
horas
Hora:11.00horas

Concurso Público
35A004941CP00092022

04/7/2022
Hora:10.00
horas

04/7/2022
Hora:10.00
horas

Data da
abertura

Data do
Posicionamento

Por anunciar

15/7/2022
Hora:10.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantálos pela importância não reembolsável de 1.000,00 MT (mil meticais) para o concurso de Gêneros Alimentícios
e Produtos de Higiene e Limpeza e 2.000,00MT (dois mil meticais) para o concurso de Serviços Gráficos e de
Serigrafia no seguinte endereço:

3.
4.
5.
6.

Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural, FP
Av. Acordos de Lusaka- Praça dos Heróis Moçambicanos, Bloco D, 2º Andar, Caixa Postal 1406, Maputo
Banco: Millenium BIM
Conta: 944490
O período da validade das propostas, é de 120 dias para todos os concursos;
A apresentação do Certificado de Cadastro Ùnico, é de carácter obrigatório;
Para o Concurso de Serviços Gráficos e de Serigrafia a apresentação da Garantia Provisória no valor de
100.000,00MT (cem mil meticais) é de caráter obrigatório;
Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

ANÚNCIO DE RETIFICAÇÃO
ERRATA

Dário Camal, membro do Conselho da Juventude da Comissão da União Africana

no Unido, Rússia e China. Os
demais dez membros não-permanentes são eleitos

pela Assembleia-Geral da
ONU para mandatos de dois
anos.

Do concurso lançado no dia 23/5/2023, conforme consta no anúncio do Jornal Notícias, edição 31.618, do dia
23/5/2022, página 33 passa de 35A 004941CL0052022 para o 35A 004941CL0062022.
Maputo, aos 31 de Maio de 2022
DAQ
(Ilegível)

NA REGIÃO SUL DO PAÍS

Deputados fiscalizam
actividades do Governo

4983

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE AGRICULTURA E PESCAS
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

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

1
2
3
4
5
7
8
9

10

DEPUTADOS da Assembleia
da República (AR) iniciaram
ontem a fiscalização das actividades do Governo, uma
acção que se enquadra no
seu mandato constitucional.
Um comunicado de imprensa da AR enviado à nossa
Redacção, refere que os parlamentares já se encontram
nas províncias para, durante as próximas três semanas,
dialogar com os membros
do Governo e dos distritos.
Os deputados vão também
interagir com as organizações da sociedade civil e outros intervenientes nos processos de desenvolvimento
sócio-económico e cultural.
A Comissão dos Assuntos

Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade (CACDHL) da AR subdividiu-se
em quatro grupos de trabalho
e vai fiscalizar, em especial,
os sectores de Administração
da Justiça, direitos humanos e
indústria extractiva.
No terreno, os deputados
vão visitar diversos estabelecimentos penitenciários e
dialogar com os representantes das instituições provinciais de administração
da justiça e das autoridades
distritais para aferir o grau
de cumprimento do Plano
Económico e Social e Orçamento do Estado para 2021,
na área de administração
da justiça e de legalidade.

O grupo que escala a zona
sul do país, nomeadamente as províncias de Inhambane, Gaza e Maputo, bem
como a cidade de Maputo, é
chefiado pelo presidente da
CACDHL, António Boene.
Em Inhambane, o grupo vai
efectuar a fiscalização nos
distritos de Mabote e Vilankulo, bem como a cidade capital, Inhambane, para
verificar o desenvolvimento
do sistema de administração
da justiça e fazer o acompanhamento das actividades
dos serviços penitenciários.
Em Gaza, o grupo vai trabalhar na cidade de Xai-Xai, e nos distritos de Massangena e Chicualacuala,

fiscalizando os estabelecimentos prisionais, interagindo com as autoridades
governamentais, sociedade
civil e comunidades locais.
A fiscalização será no âmbito da cultura de respeito das
leis na implementação dos
valores inerentes aos direitos humanos, bem como do
nível interno das convenções internacionais de que
Moçambique é signatário.
A comitiva parlamentar vai,
igualmente, trabalhar na
província e cidade de Maputo para avaliar a eficácia das
leis e inteirar-se dos desafios
e perspectivas institucionais
na área de administração da
justiça e de legalidade.

Descrição

Data e hora
de entrega
Propostas.

35K/Cl/009/2022Serviços

Prestação de serviços de limpeza, desinfecção, fumigação e jardinagem

20/6/2022
Às 9.00 H

35K/CL/005/2022Bens
35K/CL/006/2022Bens
35K/CL/007/2022Bens
35K/CL/010/2022Serviços
35K/Cl/008/2022Serviços
35K/Cl/011/2022Serviços
35K/
CPD/002/2022Bens

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes
Aquisição de géneros alimentícios,
material de higiene e de limpeza
Aquisição de diversos materiais de
escritório e de uso informativo
Prestação de serviços de manutenção
e reparação de viaturas multimarcas
Prestação de serviços de gráfica reprografia e serigrafia
Prestação de serviços de catering e
eventos

20/6/2022
Às 11.00 H
21/6/2022
Às 9.00 H
21/6/2022
Às 11H00
22/6/2022
Às 9.00 H
22/6/2022
Às 11.00 H
23/6/2022
Às 9.00 H

Data e
Data, hora e Local de
hora de
partida para visita ao
abertura de
local das Obras
Propostas.
Visita
20/6/2022
Dia 14/6/202, local
Às 9.15 H
DPAPM. 09.00 H
20/6/2022
Às 11.15 H
21/6/2022
Às 9.15 H
21/6/2022
Às 11.15 H
22/6/2022
Às 9.15 H
22/6/2022
Às 11.15 H
23/6/2022
Às 9.15 H

Aquisição de Pneus, baterias e outros
acessórios para meios circulantes

23/6/2022
Às 11.00 H

23/6/2022
Às 11.15 H

-

N/A

35K/CC/004/2022Obras

Manutenção e reparação dos edifícios
da DPAPM

-

-

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

N/A

Concurso

Garantia
Provisória
(MT)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos dos concursos ou levantálos, nesta Direcção, pela importância não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais), depositada na conta
nº21390053, Millennium Bim, em nome da DPADR-Maputo, na Direcção Provincial de Agricultura e Pescas de
Maputo, Repartição de Aquisições, Salas Anexas, Rua de Sofala nº 12.145, Matola “F”, Celular 879099123.
3. As propostas serão abertas em sessão pública, na presença dos Concorrentes que desejarem comparecer no endereço
seguinte:
Direcção Provincial de Agricultura e Pescas de Maputo
Sala de Reuniões, Matola ‘’F”, Rua de Sofala nº 12.145 Cell: 879099123
Município da Matola - Província de Maputo.
4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n˚ 5/2016, de 8 de Março.
Matola, aos 3 de Junho de 2022
A Directora Provincial
Entidade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DE SAÚDE DA CIDADE
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO INFULENE
UGEA

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea d) e e), do nº 3, do Artigo n.º 33, do Regulamento de Contratação de
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos
foram adjudicados às seguintes empresas:
Ref.

Modalidade

Objecto do concurso

Nome da
Empresa

Valor de
Adjudicação

58L001341/
CL. Nº01/HPI/
UGEA/22

Concurso
Limitado

Fornecimento de Serviços de
Manutenção e Reparação do
bem Imóvel

Maidina
Construçoes

1.800.000.00MT

58L001341/
CL. Nº02/HPI/
UGEA/22

Concurso
Limitado

Fornecimento de Serviços de
Manutenção e Reparação da
rede de água, rede de esgoto e
lavagem de tanques de água

Maidina
Construcoes

1.000.000,00MT

58L001341/
CL. Nº03/HPI/
UGEA/22

Concurso
Limitado

Fornecimento de géneros
alimentícios cereais

Supermercado
July Lda

2.740.048,71MT

Concurso
Limitado

Fornecimento de géneros
alimentícios legumes e
vegetais

Esperanca
Nhapulo

1.244.510,00MT

58L001341/
CL. Nº05/HPI/
UGEA/22

Concurso
Limitado

Fornecimento de géneros
alimentícios carnes , peixe e
ovos

Casa Bhay Lda

2.087.137,50MT

58L001341/
CL. Nº06/HPI/
UGEA/22

Concurso
Limitado

Fornecimento de material de
higiene e limpeza

Prochem Lda

2.400.000,00MT

58L001341/
CL. Nº07/HPI/
UGEA/22

Concurso
Limitado

Fornecimento de material de
consumo para escritório

Everest
Evolution Lda

1.000.000.00MT

58L001341/
CL. Nº08/HPI/
UGEA/22

Concurso
Limitado

Fornecimento de roupa de
cama do doente, mantas e
lençóis

Imac Industria
de malhas e
confeccoes

1.456.170,03MT

58L001341/
CL. Nº09/HPI/
UGEA/22

Concurso
Limitado

Fornecimento de consumíveis
de Informática,Tonners
tinteiros e flash

Isa Pepars Lda

1.000.000.00MT

58L001341/
CL. Nº10/HPI/
UGEA/22

Concurso
Limitado

Fornecimento de serviços
de limpeza e conservação,
jardinagem ,campinagem e
abate de árvores

Ebenezer
Flores Lda

1080.434,00MT

58L001341/
CL. Nº11/HPI/
UGEA/22

Concurso
Limitado

Fornecimento de
combustíveis e lubrificantes

Cama lda

1.064.413,51MT

58L001341/
CPD. Nº01/HPI/
UGEA/22

Concurso
Limitado

Fornecimento de serviços de
passagens aéreas

Atlantic Travel
Viagem Lda

550.000.00MT

58L001341/
CPD. Nº02/HPI/
UGEA/22

Concurso
pequena
Dimensão

Fornecimento de serviços de
fumigação e desratização

KBC Health,
Lda

360.000.00MT

58L001341/
CPD. Nº03/HPI/
UGEA/22

Concurso
pequena
Dimensão

Fornecimento de serviços
de manutenção e reparação
de sistema de frio Arcondicionado, geleiras e
congeladores

Mark solution
Lda

550.000,00MT

58L001341/
CPD. Nº04/HPI/
UGEA/22

Concurso
pequena
Dimensão

Fornecimento de fardamento
e calçado para funcionários

IMAC Idustria
de malhas e
confecçoes

388.270,35MT

58L001341/
CPD. Nº05/HPI/
UGEA/22

Concurso
pequena
Dimensão

Fornecimento de capulanas e
camisetes

Equipamentos
Uniformes
Texlene, SA

249.920,00MT

58L001341/
CL. Nº04/HPI/
UGEA/22

4886

Maputo, aos 18 de Abril de 2022
Autoridade Competente
__________________
(Ilegível)
Hospital Psiquiátrico do Infulene Av. Moçambique Km 10 Zimpeto
Telefone: +258 21472860
4977
4745

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

Segunda-feira, 6 de Junho de 2022

PUBLICIDADE

11

4513

12

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

Segunda-feira, 6 de Junho de 2022

Departamento de Administração e Finanças

ANÚNCIO DE VAGAS
NÚMERO 02/ITLDM/SAPRH/2022

O Instituto Técnico Lugenda de Ciências de Saúde – Delegação da Matola, instituição de direito privado, com
autonomia jurídica, administrativa e financeira, pretende recrutar para o seu quadro de pessoal:
1 (Um) Técnico Superior de Enfermagem Geral (F/M)
1 (Um) Técnico Superior em Tecnologia Biomédica Laboratorial (F/M)
Requisitos
•
Formação Superior em Enfermagem Geral - Para o Enfermeiro;
•
Formação superior em Tecnologia Biomédica Laboratorial – Para o Biomédico;
•
Capacidade de coordenar, supervisar e controlar as actividades lectivas e no campo de estágio;
•
Dinamismo, responsabilidade, atenção ao detalhe, gestão de tempo e coordenação com a equipa;
•
Conhecimento básico e habilidades assistencial do doente;
•
Possuir Certificação B, é uma vantagem.
1 (Um) Técnico Superior de Contabilidade (F/M)
Requisitos
•
Possuir nível Superior em Contabilidade;
•
Ter noções profissionais na área ou função similar;
•
Idade compreendida entre 18 e 45 anos;
•
Conhecimento de Primavera ou PHC constitue vantagem
•
Possuir boas habilidades comunicativas.
•
Classificação e registo da informação em software apropriado;
•
Apuramento e pagamento de impostos e contribuições, como IVA, IRPS, IRPC e INSS;
•
Preparar informações para o fecho de exercícios Financeiros (Mensais/Semestrais/Anuais);
•
Elaborar relatórios semanais e mensais;
•
Preparar o processo de reconciliação bancária;
•
Manter o sistema de arquivos contabilísticos (físico e electrónico).

ANÚNCIO DO INÍCIO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM CIBERSEGURANÇA.
A Escopil Tecnologia, em parceria com a UEM, MCNET, Sa e a KERNELiOS vai promover acções de formação, online, que
permitem ao participante ser profissional em segurança cibernética, nomeadamente:

Os Candidatos interessados poderão dirigir as suas cartas de pedido de emprego à Directora do Instituto
Técnico Lugenda de Ciências de Saúde – Delegação da Matola anexado a fotocópia do Bilhete de Identificação e
certificado do curso autenticado, curriculum vitae assinado, fotocópia de NUIT, a serem submetidos até ao dia
24 de Junho de 2022 na Secretaria da Delegação sita na Av. 30 de Janeiro, nº 795, Cidade Matola, Contacto
+ 21 723123/871555900 - Secretaria.
Visite a vitrina da Delegação para obter os Termos de referência (tarefas a exercer) para as respectivas vagas.
O processo de selecção seguirá por duas fases: (i) classificação documental; (ii) entrevista. Só serão contactados
os Candidatos seleccionados.
Matola, aos 25 de Maio de 2022

# Cyber Security + LPI Linux Essentials, uma formação sólida que lhe permite tornar-se profissional em segurança
cibernética, com duração de 3 meses;
# Penetration tester expert, que lhe permite ser especialista de testes de penetração, com duração de 15 dias;
# SOC Analyst expert, que permite ao participante ser especialista em análise de operações de segurança cibernética,
com duração de 15 dias;
O curso será ministrado, em língua inglesa, pelo nosso parceiro internacional kernelios, por Instrutores mundialmente
reconhecidos e, conteúdo programático, inclui aspectos teóricos e práticos (através de simulação nos laboratórios
especializados). Os formandos terão certificado internacionalmente reconhecidos. Para mais informação aceda a
página web www.cibersegurancaescopil.com
A formação terá duas opções de horário: Período 1: 09:00 às 16:00; Período 2: 17:00 – 21:30
As inscrições estão abertas a partir de 20-05-2022 e a Data prevista para o início das acções de formação – 01 de Agosto de 2022

A Directora da Delegação
Maria Nivalda Bomba da Fonseca Lázaro
(Especialista em Saúde da Classe C)
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MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SEU NEGÓCIO, USANDO TECNOLOGIAS, É A RAZÃO DA NOSSA EXISTÊNCIA.

MINISTRY OF EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT
IMPROVING LEARNING AND EMPOWERING GIRLS IN MOZAMBIQUE
(MOZLEARNING PROJECT) - PROJECT ID: P172657

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
MELHORAR A APRENDIZAGEM E CAPACITAÇÃO DAS RAPARIGAS EM MOÇAMBIQUE

(PROJECTO MOZLEARNING) - ID. DE PROJECTO: P172657

DEVELOPMENT OF BIOLOGY, ENGLISH, CHEMICAL, GEOGRAPHY, FRENCH, HISTORY,
PHYSICS, VISUAL EDUCATION AND INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES
TEXTBOOKS FOR GRADES 7, 8 AND 9 OF SECONDARY EDUCATION

PRODUÇÃO DE LIVROS ESCOLARES DAS DISCIPLINAS DE BIOLOGIA, INGLÊS, QUÍMICA,
FRANCÊS, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, FÍSICA, EDUCAÇÃO VISUAL, TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A 7ª, 8ª E 9ª CLASSES DO ENSINO SECUNDÁRIO

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) recebeu financiamento do Banco
Mundial para custear o Projecto “Melhorar a Aprendizagem e Capacitação das Raparigas” (Projecto
MozLearning) e pretende aplicar parte dos fundos nos serviços de consultoria para a produção de livros
escolares das seguintes disciplinas: Biologia, Inglês, Química, Francês, História, Geografia, Física,
Educação Visual, Tecnologias de Informação e Comunicação para a 7ª, 8ª e 9ª classes do Ensino
Secundário.
Os serviços de consultoria (“os Serviços”) incluem a gestão de todo o desenvolvimento do manuscrito
e todo o conjunto de serviços editoriais para a transformação do novo programa académico em livros
escolares prontos a imprimir (PI) das disciplinas de Biologia, Inglês, Química, Francês, História,
Geografia, Física, Educação Visual, Tecnologias de Informação e Comunicação para a 7ª, 8ª, e 9ª
classes. Os livros escolares PI serão entregues durante um período de 15 meses. Os Termos de Referência
(TDR) para a fase de aquisição primária podem ser recebidos pessoalmente ou solicitar os TDR através
de correio electrónico nos endereços indicados abaixo.
As Manifestações de Interesse deverão ser apresentadas por disciplina.
O MINEDH convida consultores editoriais elegíveis (“Consultores”) a manifestarem o seu interesse
em prestar os serviços, por disciplina. Os Consultores interessados devem fornecer informações
que demonstrem que possuem as qualificações exigidas e experiência relevante para a prestação dos
Serviços. Os Peritos Principais não serão avaliados na fase de pré-selecção. Os critérios da lista de préselecção são:
1. Dez anos de experiência na publicação de livros para o nível secundário nas disciplinas de Biologia,
Inglês, Química, Francês, História, Geografia, Física, Educação Visual, Tecnologias de Informação
e Comunicação.
2. Ter Produzido pelo menos três (3) livros semelhantes nos últimos (10) anos.
3. Experiência na produção e publicação de livros escolares em países em desenvolvimento de língua
oficial portuguesa.
Chama-se a atenção dos Consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14, 3.16, e 3.17 do
“Regulamento de Aquisições para Mutuarios do FPI” do Banco Mundial de Julho de 2020 (“Regulamento
de aquisições”), que estabelece a política do Banco Mundial em matéria de conflito de interesses.
Os consultores serão seleccionados de acordo com os procedimentos estabelecidos no “Regulamento de
Aquisições para Mutuários do FPI” do Banco Mundial, edição de Novembro de 2020.
Os consultores podem associar-se com outras empresas para melhorar as suas qualificações, mas devem
indicar claramente se a associação tem a forma de uma joint venture e/ou de uma sub-consultoria. No caso
de uma empresa conjunta, todos os parceiros da empresa conjunta serão solidariamente responsáveis
pela totalidade do contrato, se seleccionados.
Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante os dias úteis das 8.00 às 14.00 horas.
As manifestações de interesse devem ser entregues por escrito no endereço abaixo indicado até 14 de
Junho de 2022, às 10.00 horas para:
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Atenção: Sra. Maria Viação Mandlate, Chefe do Departamento de Aquisições
167, Avenida 24 de Julho, 7º andar, Sala 703, Maputo Moçambique.
E-mail: marcelaviacao@gmail.com e aquisicoes.minedh@gmail.com

4428
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The Ministry of Education and Human Development (MINEDH) has received financing from the World
Bank toward the cost of the Improving Learning and Empowering Girls Project (MozLearning Project)
and intends to apply part of the proceeds for consulting services for Development of Textbooks for the
following subjects Biology, English, Chemical, Geography, French, History, Physics, Visual Education
and Information and Communications Technologies for Grades 7, 8 And 9 of Secondary Education.
The consulting services (“the Services”) include managing the entire manuscript development and the full
range of publishing services for transformation of the new academic program into a ready-to-print (RTP)
textbooks for Biology, English, Chemical, Geography, French, History, Physics, Visual Education and
Information and Communications Technologies for Grades 7, 8, and 9. The RTP Textbooks will be
delivered over a 15-month period. The Terms of Reference (TOR) for the primary procurement stage may
be received in person or request the TORs via email at the addresses given below.
MINEDH now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the
Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required
qualifications and relevant experience to perform the Services. Key Experts will not be evaluated at the
shortlisting stage. The shortlisting criteria are:
The expression of interest has to be made per each subject.
1. Ten years of experience in textbook publishing for secondary level in Biology, English, Chemical,
Geography, French, History, Physics, Visual Education and Information and Communications
Technologies.
2. Has produced at least three similar (3) textbooks in last (10) years
3. Experience with textbook development and publishing in Portuguese-speaking developing
countries.
The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the
World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” November 2020 (“Procurement Regulations”),
setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.
Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should indicate clearly
whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. In the case of a joint
venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and severally liable for the entire contract, if
selected.
A Consultant will be selected in accordance with the QCBS method set out in the World Bank’s Procurement
Regulations for IPF Borrowers” edition November, 2020.
Further information can be obtained at the address below during 8:00H to 14:00H on working days.  
Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below by June 14th, 2022 at
10:00 hours to:
Ministry of Education and Human Development
Attention: Mr. Maria Viação Mandlate, Head of Procurement Department
167, 24 de Julho Avenue, 7th floor, Room 703, Maputo Mozambique.
e-mail: marcelaviacao@gmail.com and aquisicoes.minedh@gmail.com
4921
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DA MANHIÇA
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
DELEGAÇÃO DA MANHIÇA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial deste Tribunal correm éditos de trinta (30) dias,
citando a ré MINERVA, LDA, com última sede domiciliária na Rua Consiglieri Pedroso,
66/84, cidade de Maputo, para, no prazo de vinte (20) dias, que começa a correr
depois de findo o dos éditos, tudo a contar da segunda e última publicação deste
anúncio, contestar, querendo, os Autos de Acção Ordinária nº 46/21-G, que lhe move
PLURAL EDITORES, nos termos dos artº. 478º, 480º e 486º, todos do CPC, conforme
tudo melhor consta do duplicado da petição inicial, que se encontra à disposição da
ré no Cartório desta Secção, podendo ser levantado dentro das horas normais de
expediente, sob pena de, não contestando, prosseguirem os autos seus ulteriores
termos até final à revelia.
Maputo, aos vinte e três dias do mês de Maio do ano dois mil e vinte e dois

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
•

Nos termos da alínea d) do nº3,do artigo nº33, do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março, comunica-se a todos os concorrentes que o
objecto do concurso abaixo indicado foi adjudicada à Empresa abaixo discriminada:
Nº Concurso
Nº 2/INAS,IPManhiça/
RAq/2021

Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane
Verifiquei
A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane

Modalidade de
Concurso
Concurso Ajuste
Directo

Objecto do Concurso
Arrendamento de imóvel para
Escritório

Empresa
Adjudicada
Adelina
Raimundo
Chicuamba

Valor de
Adjudicação
996.000,00MT

Manhiça, Junho de 2022
4975

(Assinatura Ilegível)

4976

INVISTA EM SI
IMPULSIONE AS SUAS HABILIDADES
ATRAVÉS DE UM CURSO DE LÍNGUAS
COM OS ESPECIALISTAS MUNDIAIS
DE INGLÊS

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

LEARN
ENGLISH

Segunda à Quinta das 8h às 16h
Sextas das 8h às 12h
Testes escritos - Online!
Aulas agora 100% presenciais.
Explore a inigualável variedade de cursos e apoio disponível dos peritos
mundiais de inglês para o ajudar a realizar todo o seu potencial no trabalho.
Consulte-nos para saber mais sobre inscrições, horários e preçário.

British Council
Ave. Sociedade de Geografia
269, Hollard Building
Maputo
Telefones 858012166 | 840600830
info@britishcouncil.org.mz

WELCOME TO OUR WORLD OF ENGLISH

www.britishcouncil.org.mz
www.learnenglish.britishcouncil.org

BritishCouncilMozambique

4854

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
———
TRIBUNAL SUPREMO
SECRETÁRIO JUDICIAL

AVISO
De acordo com o aviso publicado nas edições de 21 e 22 de Dezembro
de 2021, do Jornal “Notícias“, comunica-se que a lista provisória dos
candidatos admitidos, admitidos condicionalmente e excluídos ao
concurso de promoção, aberto para o preenchimento de vagas, na
carreira de oficiais de justiça, categoria de Escrivão de Direito, estão
afixadas na vitrina do edifício “B“ do Tribunal Supremo, podendo,
ainda ser consultadas na página Web www.ts.gov.mz, nos Tribunais
Superiores de Recurso de Maputo, Beira e Nampula e nos Tribunais
Judiciais de Província.
Fixa-se o prazo de 15 dias, contados a partir da data da segunda e
última publicação deste aviso, no Jornal “Notícias”, para eventuais
reclamações e a sanação de irregularidades constatadas nos
canditados admitidos condicionalmente a serem apresentadas na
Secretaria do Tribunal Supremo, Tribunais Superiores de Recurso de
Maputo, Beira e Nampula e dos Tribunais Judiciais de Província.
Maputo, aos 27 de Maio de 2022
O Presidente do Júri
Dr. Júlio Waissone Muezucauala
(Secretário Judicial)

4919
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
12ª SECÇÃO (COMERCIAL)

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO
Faz-se saber que por esta Secção correm termos processuais
uns Autos de Acção Declarativa de Condenação com
Processo Ordinário, registados sob o nº 20/21/C, em que é
autora Hire ALL Moçambique, Lda e ré Cimento Nacional,
Lda, com último domicílio conhecido no Parque Industrial de
Beluluane, Lotes nº 106 e 107.
É desta forma citada a ré Cimento Nacional, Lda, actualmente
em parte incerta, para, no prazo legal de 20 (vinte) dias,
finda a dilação de 30 (trinta) dias, tudo a contar da última
publicação deste anúncio, contestar, querendo, os Autos
de Acção Declarativa de Condenação com Processo
Ordinário, que lhe move a autora Hire All Moçambique,
Lda, pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujo
duplicado da mesma encontra-se à sua disposição no Cartório
desta Secção, podendo ser levantado dentro das horas normais
de expediente, sob pena de considerarem-se confessados
os factos articulados pela autora, seguindo os autos termos
processuais à revelia, nos termos conjugados dos artigos 480,
483, 484, nº 1, do Código do Processo Civil.
Para constar se passou o presente anúncio nos termos do
artigo 248, do CP Civil.

O Fundo Nacional de Investigação convida empresas interessadas e qualificadas a apresentarem propostas em envelopes fechados e lacrados para o concurso abaixo
indicado:
N° do Concurso

Objecto do Concurso

Fornecimento de serviços
52A001552/Concurso
de limpeza às instalações
Limitado/01/2021-Serv.
do FNI

Garantia
Provisória

Data e horas-finais de
Entrega das propostas

Data e Hora de Abertura das
Propostas

Posicionamento do
Júri

7.500,00MT

21/6/2022
9.00 horas

21/6/2022
9.15 horas

28/6/2022
9.15 horas

Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso, ou adquirí-los, durante os dias úteis, das 7.30
às 15.30 horas, no Fundo Nacional de Investigação, Av. da Namaacha, km 11.5, n.º 1163, tell: (+258) 21 724917, Fax 21724830/1, Maputo, pela importância não
rembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), a ser depositada na conta 1432243910008, agência BCI
As propostas terão a validade de 120 dias. As mesmas, deverão ser entregues no endereço anteriormente indicado, e nos prazos discriminados. Serão abertas em
sessão pública, na Sala de Reuniões, no mesmo endereço e na presença dos concorrentes que desejarem comparecer à sessão.
Poderão concorrer empresas interessadas e devidamente inscritas no Cadastro Único da UFSA
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.

Matola, aos onze de Maio de dois mil e vinte e dois
P’lo Escrivão de Direito
Alfredo César Bila
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Domingos Samuel

ANÚNCIO DE CONCURSO

Maputo, de Junho de 2022
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Faculdade de Economia

EDITAL
CURSO DE MESTRADO EM GESTÃO EMPRESARIAL
14ª EDIÇÃO/2022

1. Introdução
A Faculdade de Economia da Universidade Eduardo Mondlane leva ao conhecimento público que se encontram
abertas as inscrições para a 14ª edição do Curso de Pós-Graduação, ao nível de Mestrado, na especialidade de
Gestão Empresarial.
Este mestrado visa atender às crescentes preocupações de formação de especialidade em Gestão Empresarial.
O curso é dirigido tanto para académicos como para profissionais de Gestão e áreas afins.
2. Organização do Curso e Plano de Estudos
O curso de Mestrado em Gestão Empresarial (MGE) é frequentado no período pós-laboral e em regime híbrido
(presencial e online). O programa oferecido corresponde a 120 créditos académicos e tem a duração de quatro
semestres lectivos. O plano de estudos é constituído por três componentes:
• Disciplinas nucleares;
• Disciplinas opcionais de especialização, nas seguintes áreas temáticas: (i) Finanças Empresariais; (ii)
Estratégia e Marketing Empresarial e (iii) Recursos Humanos e Comportamento Organizacional;
• Dissertação, no segundo ano do curso.
3. Início dos cursos
O curso de MGE tem o seu início previsto para dia 31 de Outubro de 2022, precedido do refreshment, que é
um programa preliminar obrigatório para o nivelamento de conhecimentos e selecção de candidatos, a partir
de 27de Julho de 2022.
As aulas decorrerão na Faculdade de Economia, sita no Campus Universitário Principal da UEM, em Maputo.
4. Elegibilidade
Poderão candidatar-se ao curso de MGE titulares de grau de licenciatura em Gestão, Economia ou Contabilidade
e Finanças. Excepcionalmente, poderão ser aceites candidaturas de licenciados em áreas afins desde que
tenham conhecimento básico em Matemática de nível superior, documentalmente comprovado. Os candidatos
devem ter média superior ou igual a 14 valores. Excepcionalmente, serão aceites candidatos com média não
inferior a 12 valores, desde que apresentem experiência profissional comprovada de, pelo menos, três anos
ou curriculum científico académico ou profissional que ateste capacidade para a habilitação à frequência do
Mestre em Gestão Empresarial.
5. Procedimento para a candidatura
Os candidatos ao curso de MGE 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:
• Formulários de candidatura;
• Fotocópia autenticada do BI ou do DIRE;
• Fotocópias autenticadas pelo Notário, de Certificados de Habilitações Literárias do nível de Licenciatura
ou equiparado, com a descriminação das disciplinas e correspondentes classificações obtidas. (Os
certificados que não foram emitidos pelas instituições competentes de Educação da República de
Moçambique deverão ser acompanhados do respectivo reconhecimento do Ministério da Educação e
Desenvolvimento Humano);
• Curriculum Vitae;
• Duas cartas de recomendação, sendo uma delas proveniente de uma entidade académica;
• Carta de autorização do local de trabalho (dirigida ao Director da Faculdade de Economia, se for
aplicável);
• Uma (1) Fotografia tipo-passe; e
• Talão de depósito de 500,00MT (quinhentos meticais) a favor da Faculdade de Economia, na conta UEM
– Faculdade de Economia - Mestrado, BCI número 11996282101; NIB: 000800001199628210180.

Este valor destina-se ao processamento do expediente do candidato e não é reembolsável.
A documentação de candidatura em referência deverá ser entregue no Registo Académico da Pós-graduação,
da Faculdade de Economia da UEM, de 13 de Junho a 13 de Julho de 2022.
6. Vagas disponíveis e selecção de candidatos
O curso possui 35 vagas. A selecção dos candidatos estará a cargo da Comissão Científica da Faculdade de
Economia da UEM. São critérios preferenciais de admissão de candidatos (cumulativamente):
• Licenciatura em Gestão; Economia; ou Contabilidade e Finanças;
• Média final mínima de 14 valores na Licenciatura;
• Conhecimento comprovado em Matemática;
• Proficiência nas Línguas Portuguesa e Inglesa;
• Avaliação positiva da análise da prova documental e da entrevista a efectuar-se ao candidato; e,
• Avaliação positiva obtida no programa preliminar de refreshement.
A publicação das listas dos candidatos pré-seleccionados terá lugar em 22 de Julho de 2022.
7. Matrículas
O período das matrículas será anunciado na data da publicação das listas dos candidatos seleccionados. No
acto de matrícula, os candidatos seleccionados deverão apresentar o seguinte:
• Boletim de matrícula, devidamente preenchido;
• Certidão do Registo Criminal;
• Três (3) fotografias coloridas tipo-passe, actualizadas;
• Talão de depósito do valor da propina de inscrição.
8. Propinas
O Programa preliminar de refreshment, que antecede o curso de Mestrado, será frequentado pelos candidatos
pré-seleccionados, mediante o pagamento de uma taxa única de 10.000,00MT (dez mil meticais). O programa
terá lugar entre 27 de Julho e 27 de Outubro de 2022. As inscrições para a frequência do Programa de
refreshment decorrerão de 18-22 de Julho de 2022.
Os candidatos admitidos ao curso de Mestrado, sendo moçambicanos, estão sujeitos aos seguintes pagamentos:
• Taxa de inscrição, no valor de 7.500,00MT (sete mil e quinhentos meticais), a pagar de uma única
vez no acto da matrícula;
• Propina semestral, no valor de 60.000,00MT (sessenta mil meticais), o que equivale a uma propina
mensal de 12.000,00MT (doze mil meticais); e,
• A Propina total do curso completo (4 semestres), no valor de 240.000,00MT (duzentos quarenta
meticais).
• Os candidatos admitidos ao curso de Mestrado, sendo estrangeiros, estão sujeitos ao pagamento
adicional de 50% sobre os valores acima indicados.
9. Informações e esclarecimentos adicionais
Para mais informações, os candidatos poderão dirigir-se ao Registo Académico da Pós-Graduação, da Faculdade
de Economia, sito no rés-do-chão do edifício 5, Campus Universitário da UEM (Av. Julius Nyerere, no 3453, em
Maputo) ou servir-se dos seguintes contactos:
Telefone Celular: (258) 846352240/879892201
Att. dr. Inácio Maposse (Chefe de Secção do Registo Académico de Pós-graduação)
E-mail: fecomestrado@gmail.com
Maputo, aos 30 de Maio de 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DA MANHIÇA
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
DELEGAÇÃO DA MANHIÇA
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA
PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL
UNIDADE DE GESTÃO DO PROJECTO
Projecto ID N.º P163989

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Instituto Nacional de Acção Social,IP, através do Orçamento de Estado Para implementação do Plano Operacional do Instituto Nacional
de Acção Social Delegação da Manhiça convida as entidades a apresentarem propostas, fechadas, para os seguintes concursos.
Concurso

Metodologia de
Concurso

Nº5/INAS,IP-Manhiça/ Pequena
RAq/2022
Dimensão
Nº6/INAS,IP-Manhiça/ Pequena
RAq/2022
Dimensão

Custo do
Caderno

Objecto do Concurso
Fornecimento de
Material de Escritório e
Consumíveis
Fornecimento de
Combustível e
Lubrificantes

Data e Hora de Data e Hora de Caução Provisória
Entrega
Abertura
(MT)

1,500,00

16/6/2022 às
9.00 horas

16/6/2022 às
9.30 horas

N/A

1,500,00

16/6/2022 às
9.40 horas

16/6/2022 às
10.00 horas

N/A

-

16/6/2022 às
10.15 horas

16/6/2022 às
10.30 horas

N/A

Nº16/INAS,IP-Manhiça/
Por Cotação
RAq/2022

Serviço de Limpeza e
Jardinagem

Nº14/INAS,IP-Manhiça/ Por Pequena
RAq/2022
Dimensão

Fornecimento de Cadeiras
1,500,00
de Roda

16/6/2022 às
13.00horas

16/6/2022 às
13.15 horas

N/A

Nº17/INAS,IP-Manhiça/
Por Cotação
RAq/2022

Fornecimento de Lite
Fresco

-

16/6/2022 às
13.20 horas

16/6/2022 às
14.00 horas

N/A

Nº16/INAS,IP-Manhiça/ Por Pequena
RAq/2022
Dimensão

Serviço de Reparação de
Viaturas e Acessórios

1.000,00

16/6/2022 às
13.20 horas

16/6/2022 às
14.00 horas

N/A

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

2. Os concorres interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los no endereço abaixo
indicado pela importância não reembolsável, por cada conjunto. O pagamento deverá ser em depósito directo no INAS,IP Delegação da
Manhiça na hora normal de Expediente 7.30 às 15.30. O período de validade das Propostas será de 90 dias. (Noventa) dias a partir da
data de abertura das mesmas.
3. As propostas deverão ser entregues e abertas em sessão pública, no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem
comparecer:
4. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março.

1.

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

2.

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

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
DELEGAÇÃO DA MANHIÇA
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES
Manhiça, aos 6 de Junho de 2022
(Assinatura Ilegível)
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Código da Posição

Posição

Local da Posição

MZ-MAEF-251820-CS-INDV

Oficial de Salvaguardas Sociais

Zambézia

MZ-MAEF-295235-CS-INDV

Oficial de Salvaguardas Sociais

Sofala

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

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

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

a) Elaborar, implementar e monitorar o Plano Anual de Actividades das Salvaguardas Sociais,
Terras, Reassentamento e Género integrado no âmbito da implementação do Projecto na
província;

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO
DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTALEIRO DA HCB
EM CHIMOIO, PROVÍNCIA DE MANICA
CONCURSO Nº: HCB/DSA/CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE
REQUALIFICAÇÃO DO ESTALEIRO DE CHIMOIO/051/2022

c) Fiscalizar os locais de implementação de actividades do Projecto para aferir as condições
em relação a segurança, a deslocação de pessoas afectadas e pagamento de quaisquer
compensações caso haja lugar, antes do início das obras e em conformidade com o Plano
de Acção do Reassentamento – PAR (“Resettlement Action Plan” – RAP).

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

d) Assegurar de forma coordenada com o (ESA) a implementação das recomendações do
Quadro de Políticas de Gestão Social e Ambiental (QPGAS), os Manuais Operacionais, Guião
de Salvaguardas Sociais e Ambientais, entre outros;
e) Monitorar e avaliar a evolução dos indicadores do PDUL referentes às salvaguardas sociais,
terras, reassentamento e género, identificando as causas de eventual baixo desempenho
e aconselhando sobre iniciativas para melhorar o desempenho do Projecto com base no
alcance das metas e indicadores definidos.

Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas
qualificadas e com experiência relevante comprovada através de cartas abonatórias. Os interessados
deverão, impreterivelmente reunir os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:
1. Possuir Certidão de Registo Comercial, Estatutos e Alvará para execução de projectos de
consultoria actualizado de pelo menos 4ª classe;

Requisitos mínimos:

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

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

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

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

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

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

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

d) Fluente na língua portuguesa.

6. Possuir a declaração emitida por entidade competente, que demonstra que o concorrente não
está em processo de insolvência e recuperação;
7. Possuir o relatório de contas dos últimos 5 anos (Balanço e demonstração de resultado), que comprovem que o
concorrente possui a robustez financeira para a execução dos serviços.
As instituições interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima referidos poderão obter, sem quaisquer custos
o Caderno de Encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico: concurso-estaleiro-chimoio@
hcb.co.mz, até às 17.00 horas do dia 10 de Junho de 2022.
Na referida Manifestação de Interesse deverá indicar o nome da empresa e constar no campo “Assunto” do e-mail
o texto “HCB/DSA/CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTALEIRO DE
CHIMOIO/051/2022– Manifestação de interesse”.

O concurso será regido pelos Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços em vigor na HCB.
Songo, a 1 de Junho de 2022

4794

3.

Os consultores seleccionados deverão apresentar documentos de comprovam sua regularidade
Jurídica e Fiscal (certificado de Cadastro único da UFSA, certidão de quitação das Finanças,
cópia autenticada do Bilhete de Identidade e Certificados de Habilitações).

4.

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

5.

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

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

4863
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Instituto Nacional de
Normalização e Qualidade

AVISO

Propostas de Normas Moçambicanas em Fase de Inquérito Público
Nos termos da alínea c) do artigo 4 do Decreto n.º 81/2020, de 9 de Setembro que aprova o Estatuto Orgânico do
Instituto Nacional de Normalização e Qualidade - IP, conjugado com o n.º 2 do artigo 9 do Decreto n.º 59/2009 que
aprova o Regulamento de Normalização e Avaliação da Conformidade, o INNOQ, IP torna público que se encontram
concluídas as Propostas de Normas Moçambicanas (PrNMs) na área de Segurança e Saúde Ocupacional, conforme
abaixo indicado:
Lista de Propostas de Normas Moçambicanas (PrNMs) - 2022

Anúncio de Concurso
Serviços de Internet

Tender Announcement
Internet Services

A Embaixada dos Estados Unidos
da América em Maputo convida todas as partes interessadas a apresentarem propostas para fornecimento
de Serviços de Internet para a Missão Americana em Maputo.

The U.S. Embassy in Maputo hereby
invites all interested parties to submit
proposals for the provision of Internet Services for the U.S. Mission in
Maputo.

Os Termos de referência poderão ser
obtidos, pelos interessados, através
do link:
https://sam.gov/opp
f7cf20b404924f48bb1138034c2ea062/
view#attachments-links

The Scope of Work can be obtained by
interested parties through the link:
https://sam.gov/opp/
f7cf20b404924f48bb1138034c2ea062/
view#attachments-links

  

Área de Segurança e Saúde Ocupacional
CTN 20 - Comissão Técnica de Normalização – Segurança e Saúde Ocupacional
1. PrNM 1132:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído - Procedimento
Técnico.
2. PrNM 1133:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Análise Gravimétrica de Aerodispersóides Sólidos
Colectados sobre Filtros de Membrana - Método de Ensaio.
3. PrNM 1134:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Método de Colecta e Análise de Fibras em Locais de Trabalho
- Análise por Microscopia Óptica de Contraste de Fase - Método de Ensaio.
4. PrNM 1135:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação da Exposição Ocupacional aos Raios X nos
Serviços de Radiologia - Procedimento Técnico.
5. PrNM 1136:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação da Exposição Ocupacional ao Calor - Procedimento
Técnico.
6. PrNM 1137:2022 - Norma de Higiene Ocupacional – Calibração de Bombas de Amostragem Individual pelo
Método da Bolha de Sabão - Procedimento Técnico.
7. PrNM 1138:2022 - Norma de Higiene Ocupacional – Colecta de Material Particulado Sólido Suspenso no Ar de
Ambientes de Trabalho - Procedimento Técnico.
8. PrNM 1139:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação da Exposição Ocupacional a Vibrações de Corpo
Inteiro - Procedimento Técnico.
9. PrNM 1140:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação da Exposição Ocupacional a Vibrações em Mãos
e Braços - Procedimento Técnico.
10. PrNM 1141:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação dos Níveis de Iluminância em Ambientes Internos
de Trabalho - Procedimento Técnico.
Estas PrNM(s) estarão em período de Inquérito Público durante 60 dias, entre os dias 18 de Abril e 16 de Junho
de 2022. Durante esta fase de Inquérito Público, todos os interessados têm a possibilidade de consultar, comentar e
propor melhorias aos documentos, bem como verificar a sua influência sobre os seus próprios interesses, de modo a
iniciarem o processo de adaptação.
Informa-se também que as consultas poderão ser realizadas no Centro de Documentação do INNOQ, IP, Bairro do
Zimpeto, Parcela 7168/D1/7- Maputo, durante as horas normais de expediente.

Propostas electrónicas
Propostas electrónicas deverão ser
enviadas até às 10.00 horas do
dia 30 de Junho de 2022 para o seguinte endereço:
maputogsoprocurement@state.gov
Os pedidos de esclarecimentos poderão ser enviados para o mesmo endereço acima citado até ao dia 17 de Junho de 2022.  

Instituto Nacional de Normalização e Qualidade - INNOQ, IP
A Autoridade Competente
(Ilegível)
O seu parceiro para a qualidade
Tel: +258 21344600 | Fax: +258 21344610 | Cell: +258 82 4756985| Linha verde: 800300600| www.innoq.gov.mz
Av. Moçambique | Parcela 7168/D1/7 | Bairro do Zimpeto | C.P: 2983;
Maputo - Moçambique

A visita ao local para a avaliação dos
trabalhos está agendada para às 9.00
horas do dia 9 de Junho de 2022.

The site visit to evaluate the work
is scheduled for 9.00 a.m on June
9th, 2022.
Electronic submission
Electronic proposals must be submitted by 10.00 hours on June 30th, 2022,
to the following address:
maputogsoprocurement@state.gov
Clarification enquiries may be
addressed to the same address
above by Junho 17th, 2022.
Maputo, 2022

Maputo, 2022
3464

Anúncio de vaga
Gestor/a de Água, Saneamento e Higiene (Inhassoro)
A SNV visa aumentar o número de mulheres em posições de liderança e encoraja positivamente as candidatas qualificadas e
elegíveis do sexo feminino a submeter candidaturas.
SNV é uma organização não-lucrativa de desenvolvimento internacional. Fundada na Holanda há mais de 50 anos, construímos uma presença local, a longo prazo em mais de 23 países mais pobres na Ásia, África e América Latina. Acreditamos que
ninguém deveria viver na pobreza. Dedicamo-nos a apoiar uma sociedade na qual todas as pessoas, independentemente de
raça, classe ou gênero, têm da liberdade de procurar o seu desenvolvimento sustentável. O nosso foco é aumentar a renda das
pessoas e oportunidades de emprego em sectores produtivos, como a agricultura, bem como melhorar o acesso a serviços
básicos, como energia, água, saneamento e higiene. O objectivo principal da posição é implementar um programa quinquenal de Água e Saneamento Sustentável nos distritos de Govuro e Inhassoro, na Província de Inhambane, nas comunidades
seleccionadas.
Responsabilidades-Chave:
• Fornecer direcção e orientação técnica e estratégica ao projecto e seus parceiros a nível do projecto;
• Gestão eficiente dos recursos humanos e financeiros; assegurar a coordenação eficaz das actividades do projecto
com as equipas do projecto, rever e aprovar os orçamentos do projecto e monitorizar as despesas também em relação aos projectos dos parceiros;
• Assegurar o controlo de qualidade e cumprimentos com as metas estabelecidos, desenvolver e manter um plano de
base e de monitoria e metas estabelecidos; contabilizar e reportar à SNV, ao doador e aos clientes sobre o desempenho do projecto;
• Construir e manter relações com as partes interessadas no projecto, incluindo autoridades governamentais ao nível
local, sector privado e parceiros;
• Orientar o desenvolvimento do conhecimento, documentação e comunicação e marca, em estreita colaboração com
o doador e a equipa ao nível do projecto;
• Assegurar que o género e a inclusão e conteúdo local são abordados na prestação de serviços pelos prestadores de
serviços.
• Apoiar e orientar os parceiros. Apoiar o governo local na institucionalização da monitoria dos serviços de saneamento e higiene.
• Responsável pela formação e capacitação das partes interessadas nos padrões nacionais e internacionais relevantes dos serviços de abastecimento de água ou de saneamento & higiene.
• Facilitar e documentar reuniões regulares, incluindo monitoria e relatórios conjuntos.
• Estabelecimento de abordagens de comunicação de mudança de comportamento para o saneamento, higiene e gestão da água segura.
• Estabelecimento de uma cadeia de abastecimento de saneamento doméstico, gestão da promoção e educação higiénica, desenvolvimento de produtos e serviços de saneamento e apoiar e desenvolvimento de fornecedores de
serviços de saneamento.
Requisitos-Chave:
• Mestrado em disciplina relevante e (mínimo 5 anos) de experiência relevante em trabalho de desenvolvimento,
gestão de projectos num contexto internacional incluíndo experiência de campo na implementação de projectos de
Água, Higiene e Saneamento;
• Experiência de trabalhar com o Governo no desenvolvimento de capacidades;
• Fluência em inglês e português;
Candidaturas
Caso tenha as habilidades e atributos adequados, envie a sua candidatura e CV, através do seguinte link:
https://smrtr.io/9hfBX - até ao dia 16 de Junho de 2022. Somente os candidatos seleccionados para entrevista serão
contactados no prazo de duas semanas, após a data de encerramento das candidaturas.
4796
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA CADASTRO DE FORNECEDORES DE
MATERIAIS DE PESCA E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DA PESCA ARTESANAL–
PROGRAMA MAISPEIXE SUSTENTÁVEL (JANELA1)
O Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, FP abreviadamente designado por ProAzul, FP é uma pessoa colectiva
de direito público, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial de categoria A,
criada pelo Decreto n.º 91/2019, de 27 de Novembro.
No âmbito da implementação de projectos financiados pelo Banco Mundial nomeadamente, o Programa Economia Rural
Sustentável (MozRural) e o Projecto de resiliência Rural do Norte de Moçambique (MozNorte), o ProAzul incorporou o
“o sub-programa MaisPeixe Sustentável” como estratégia para maximizar o impacto das actividades do sector, aumentar
o nível de renda dos pescadores artesanais e pessoas envolvidas na cadeia de valor e canalizar recursos para o sector
privado aumentar a sua produção e competitividade de forma sustentável.
Neste contexto, a linha de financiamento para apoio a pesca artesanal e reforço da respectiva cadeia de valor, designada
janela 1 do programa MaisPeixe Sustentável, está desenhada como um mecanismo de financiamento comparticipado,
sem taxas de juros e devolução, sendo que: o beneficiário comparticipa com o 20% do valor e o programa financia o
80% do valor até 1.500.000MT.
Os bens a financiar incluem entre outros, i) material para compor artes de pesca (flutuadores, chumbo, cordas, bóias
de sinalização, GPS e sondas); ii) meios circulantes para transporte de pescado (viaturas, motorizadas, txopelas e
bicicletas) ; iii) equipamento para promover a conservação de pescado (câmaras e arcas frigoríficas, fabriquetas de
gelo e equipamento para a seca e fumagem de pescado); iv) meios de geração de energia (geradores e painéis solares);
e v) equipamentos de pesca (substituição de motores, embarcações e artes de pesca); vi) material para manuseamento
e/ou comercialização de peixe (balanças electrónicas, caixas de plástico, Stands de plástico, etc).
Para operacionalizar esta janela, o programa prevê o envolvimento de fornecedores preferencialmente baseados ou que
possuem alguma forma de representação em pelo menos 1 (uma) das províncias de implementação do sub-programa
nomeadamente: Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambézia, Sofala, Tete e Manica.
Para o efeito de selecção e cadastro de fornecedores de bens requeridos, o ProAzul convida entidades / fornecedores
interessados baseados nas Províncias-alvo do projecto, a submeterem a sua manifestação de Interesse, através
do formulário para o Cadastro dos Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços, acompanhado de
documentação de elegibilidade, a seguir listada:
(i) Comprovativo que atesta ser uma empresa moçambicana e legalmente constituída;
(ii) NUIT;
(iii) Carta de um banco com dados de conta bancária;
(iv) Certidão de quitação do INSS e Fiscal; e
(v) Certificado da UFSA.
Adicionalmente, aos fornecedores seleccionados, será solicitada a assinatura de a) um contrato de adesão ao programa
(obrigações e compromissos); b) um termo de compromisso de salvaguardas sociais e ambientais; e c) preencher o
formulário de cadastro do fornecedor.
O formulário para o cadastro de fornecedor pode ser obtido junto dos Serviços Provinciais de Actividades Económicas
(SPAE), das Direcções Provinciais de Agricultura e Pescas (DPAP), Delegações do Instituto de Desenvolvimento de
Pesca e Aquacultura (IDEPA), ou nos Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAE), das Províncias alvo. Os
interessados poderão também solicitar o formulário ao ProAzul via correio electrónio (maispeixe@proazul.gov.mz)
ou telefone +258800200600 ou ainda pelo site www.proazul.gov.mz;
O acesso ao formulário e cadastramento é gratuito e os documentos deverão ser submetidos até ao dia 30 de Junho
de 2022.
(Assinatura Ilegível)

4819

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS
OU MUNDO
EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
______
TRIBUNAL SUPREMO
SECRETÁRIO JUDICIAL ADJUNTO

Leia
Notícias
Leia
Notícias
EM PRIMEIRA MÃO
EM PRIMEIRA MÃO

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO

AVISO

BAIXE JÁ!

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

BAIXE JÁ!
BAIXE JÁ!

Termos e condições aplicavéis

Termos e condições aplicavéis
Termos e condições aplicavéis

5027

Fixa-se o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da segunda e última publicação
deste aviso no Jornal “Notícias”, para a sanação de irregularidades constatadas nas candidaturas
dos admitidos condicionalmente e eventuais reclamações a serem apresentadas nas Secretarias do
Tribunal Supremo, Tribunais Superiores de Recurso e Tribunais Judiciais de Províncias.
Maputo, aos 27 de Maio de 2022
O Presidente do Júri
(Juiz Desembargador)

4919

CONCURSO PÚBLICO nº 45/OPSNV/22

ANÚNCIO DE CONCURSO
CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE 5 FUROS
POSITIVOS NOS DISTRITOS DE GOVURO E INHASSORO
1. No quadro do programa da responsabilidade social da SASOL, a SNV-Organização Holandesa
de Desenvolvimento, em colaboração com os Governos dos Distritos de Inhassoro e Govuro, e com
o financiamento da SASOL, convida Empresas interessadas, qualificadas e devidamente licenciadas, e
que possuam qualificações jurídica, técnica, económico-financeira e regularidade fiscal, a apresentarem
propostas ao Concurso nos Distritos de Inhassoro e Govuro - Província de Inhambane.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e obter os Termos de Referência de
Concurso através do email mzprocurement@snv.org
3. Os Critérios de Elegibilidade são:
3.1. Ter registo em Moçambique e NUIT;
3.2. Ter no mínimo Alvará de 3ª Classe, Categorias IV e VI, emitida pela comissão de licenciamento do

Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de Moçambique;

3.3. Não ter dívidas à Administração Fiscal e ao Instituto Nacional de Segurança Social;
3.4. Não se encontrar em nenhuma situação de impedimento prevista nos processos de contratação

pública;

3.5. Perfil da empresa e da equipa:



Ter experiência comprovada e bem-sucedida em obra de construção de furos para abastecimento
de água, ou obras de natureza similar nos últimos 4 anos;



Equipa de sénior e com conhecimentos, qualificações e experiência de trabalho comprovada, de
acordo com as especificações descritas em detalhe nos termos de Referência.



As propostas deverão ser formuladas em língua Portuguesa, em número de uma original (1) e
1 cópia em formato digitalizado ( Pen drive), deverão ser válidas por um período de noventa
(90) dias, devendo todos valores financeiros expressos em Moeda Nacional (Metical).

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

Com a referência nº 45/OPSNV/2022 e para os seguintes endereços:
Escritório da SNV Inhassoro, na Estrada Nacional 241, Inhassoro-Sede (antigo escritório da
Movitel, junto ao Hotel Inhassoro). Telefone: 84 32 72 189, até às 9.00 horas do dia 14/6/22,
A abertura será no mesmo dia 14/6/22, na Sala de sessões do Governo do distrito de
Inhassoro às 10.00 horas

Carta de Apresentação de Proposta, conforme especificações descritas nos Termos de Referência
 Proposta Técnica, conforme especificações descritas nos Termos de Referência
 Proposta Financeira, conforme especificações descritas nos Termos de Referência
5. O processo de abertura e avaliação das propostas será feito por um comité de avaliação internamente
indicado e será regido de acordo com as normas e políticas de licitação da SNV.
4913

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DA BEIRA
4856
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA
CIDADE DE MAPUTO
2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

CONCURSO DE CONTRATAÇÃO DE 2 TÉCNICOS
SUPERIORES

AVISO

Pela Segunda Secção Comercial
deste Tribunal correm éditos
de trinta dias, citando Odilia
de Jesus Oliveira Casimiro
Soares e António José de
Almeida Soares, ambos com
último domicílio conhecido na
Av. 24 de Julho, nº 234, R/C,
cidade de Maputo, ora em parte
incerta, para, no prazo de dez (
10) dias, que começa a correr
depois de findo o dos éditos,
tudo a contar da segunda
e última publicação deste
anúncio, pagarem ao exequente
BANCO COMERCIAL E DE
INVESTIMENTOS - BCI, SA,
a quantia de 841 534,50MT
(oitocentos e quarenta e um
mil, quinhentos e trinta e
quatro meticais e cinquenta
centavos), em dívida nos
Autos de Execução Ordinária
nº 186/21-G, que por este
Juízo e Cartório do único ofício
lhe move o referido exequente,
ou, no mesmo prazo, nomear
à penhora bens suficientes
para tal pagamento e do mais
que acrescer ou deduzir a
oposição que tiver, nos termos
dos artigos 811º, nº 1, 812º e
816º do CPC, respectivamente,
sob pena de, não o fazendo,
se devolver esse direito ao
exequente, nos termos da al.
a), nº 1, do art. 836º do CPC,
prosseguindo a execução
seus termos, conforme tudo
melhor consta do duplicado da
petição inicial, que se encontra
à disposição do executado no
Cartório desta Secção, podendo
ser levantado dentro das horas
normais de expediente.
Maputo, aos vinte e três dias
do mês de Maio do ano dois
mil e vinte e dois
O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane
Verifiquei
A Juíza d Direito
Nilza Neemias Covane

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

4964

São avisados todos os candidatos ao concurso de
contratação de 2 (dois) técnicos superiores, com
grau de Licenciatura em Engenharia Civil ou
Áreas afins, publicado no Jornal “Notícias” do dia
18 de Abril de 2022, que as listas dos candidatos
admitidos e excluídos, bem como as datas para a
entrevista já se encontram fixadas, devendo ser
consultadas na vitrina, do R/Chão do edifício da
DNAAS, durante as horas normais de expediente,
no período de cinco (5) dias, a contar a partir
data de publicação do presente anúncio.
O PRESIDENTE DO JÚRI
(Ilegível)
Rua da Imprensa Talhão nº 162, Tel: 21322191/2; 82-3097310; Fax:
21312571; Caixa Postal 1611; email:geral@dnaas.gov.mz
4883

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
__________
TRIBUNAL SUPREMO

Aviso
De acordo com o aviso publicado nas edições de 20 e 21 de
Abril de 2022, do Jornal ”Notícias”, publica-se a lista definitiva
dos candidatos admitidos e excluídos na primeira fase – fase
de avaliação documental do concurso de novos ingressos à
categoria de Técnico Superior de Tecnologias de Informação
e Comunicação N-1, devendo ser consultada nas Vitrinas do
Tribunal Supremo, Tribunal Judicial da Província da Zambézia ,
Tribunal Judicial da Província de Nampula e na plataforma WEB
www.ts.gov.mz, onde também estão disponíveis instruções para
os passos subsequentes.
As entrevistas profissionais aos candidatos admitidos na primeira
fase, constituem a segunda fase do concurso e realizar-se-ão nas
instalações do Tribunal Supremo, Tribunal Judicial da Província
da Zambézia e Tribunal Judicial da Província de Nampula, de
acordo com o calendário afixado nos Tribunais acima indicados.
Maputo, a 1 de Junho de 2022
O Presidente do Júri
____________________________
Jorge Raul de Oliveira Quinarivo

4919

Africa Yuxiao Mining Development Company-Lda
A Africa Yuxiao Mining Development
Company- Lda, é uma empresa
chinesa sedeada no Bairro de Laulane,
Distrito Municipal KaMavota, que
está focada na área de exploração
mineira. A mesma vem por meio desta
comunicar que no dia 31 de Maio, a
empresa recebeu do Distrito Municipal
KaMavota, Secretaria do Bairro 3

de Fevereiro um pedido de apoio
alusivo ao dia 1 Junho dia das crianças
Moçambicanas. Entretanto, tratandose de uma data muito especial e no
âmbito da responsabilidade social, a
Africa Yuxiao sentiu-se honrada de
modo a tornar a data memorável para
a criançada, a empresa respondeu ao
pedido doando produtos alimentares,

tais como:
- 6 Sacos de arroz;
- 6 Sacos de farinha de milho;
- 3 Caixas de óleo;
- 2 Embalagens de doces;
-12 Caixas de bolachas;
- 3 Embalagens de açúcar.
5030

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
MUNICÍPIO DE INHAMBANE
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE INHAMBANE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Anúncio de Concurso

Tribunal Judicial da Cidade
de Maputo
4ª Secção

O Conselho Municipal da Cidade de Inhambane convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem Propostas em Cartas Fechadas
para os concursos discriminados na tabela abaixo. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto número 5/2016, de 8 de Março.

ANÚNCIO
Faz saber que pela Quarta
Secção do Tribunal Judicial
da Cidade de Maputo correm
éditos de trinta dias, citando o
executado Oliveira Bernardo
Oliveira,
com
último
domicílio 7 de Setembro,
zona nº 3, Qº nº 2, cidade de
Chimoio, actualmente em
parte incerta, para, no prazo
de 10 (dez) dias, que começa
a correr depois de findo o dos
éditos, a contar da data da
afixação deste edital, pagar ao
exequente Banco Comercial
e de Investimentos, SA
(BCI, SA), a quantia de
468 827,61MT em dívida
nos Autos de Execução
Ordinária para o Pagamento
de Quantia Certa, registados
sob o nº 90/2019-Z, que pelo
Cartório da Quarta Secção lhe
move o referido exequente, ou
no mesmo prazo, nomear à
penhora bens suficientes para
tal pagamento e do mais que
acrescer, ou deduzir a oposição
que tiver nos termos do artigo
812º e seguintes do CPC,
sob pena de, não o fazendo,
se devolver esse direito ao
exequente,
prosseguindo
a execução seus termos,
conforme tudo melhor consta
do duplicado da petição inicial,
que se encontra arquivado no
Cartório desta Secção à sua
disposição, podendo levantálo dentro das horas normais
de expediente.
Maputo, aos 21 dias do mês
de Fevereiro do ano dois mil e
vinte e dois
A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano

N° do Concurso

Objecto do Concurso

Validade
das
Propostas

90I000151/
CP/0021/2022

Fornecimento de
Equipamento Informático

120 Dias

90I000151/
CP/0022/2022

Fornecimento de
Instrumentos para Banda

120 Dias

90I000151/
CP/0023/2022

Construção de um Alpendre
para Montagem de uma
Câmara de Frio na Morgue do
Hospital Provincial

120 Dias

Garantia
Provisória

Data e Hora
para Visita
ao Local
das Obras
(Obrigatória)

Data e HoraLimite de
Apresentação
das Propostas
28/6/2022 – 9.00
horas

Não Aplicável
Não Exigida
10/6/2022 –
9.00 horas

28/6/2022 –
10.00 horas
28/6/2022 –
11.00 horas

Data e
Hora de
Abertura
das
Propostas

Data e Hora
do Anúncio de
Posicionamento
dos Concorrentes

28/6/2022
–9.00 horas
28/6/2022
– 10.30
horas
28/6/2022
– 11.15
horas

5/7/2022 – 9.00
horas
5/7/2022 – 9.30
horas
5/7/2022 – 10.30
horas

Custo do
Documento
de Concurso

2.000.00MT
(dois mil
meticais)
por cada
Documento
de Concurso

Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquirí-los no Sector da UGEA Conselho Municipal da Cidade de
Inhambane, sita na Rua da Liberdade, Caixa Postal – 06
O Presidente
(Ilegível)
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ENCONTRE AS MELHORES
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desafio.co.mz

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL
Termos e condições aplicavéis

Africa Great Wall Mining
Development Company-Lda
A Africa Great Wall Mining Development Co, Lda, empresa chinesa com sede na cidade de Quelimane,
é uma empresa mineira que explora projectos de areia pesada na província da Zambézia.
Desde o atentado terrorista na zona norte do país, na província de Cabo Delgado, há muitos
refugiados a fugir destes locais onde foram atacados por terroristas.
Como uma empresa que tinha feito muitas responsabilidades sociais na província da Zambézia, a
Africa Great wall Mining Development Co, Lda também está muito preocupada com os refugiados
na província do norte do país. A empresa sabe que os refugiados que fogem da sua terra natal
carecem de alimento, por isso, a empresa comprou 1200 sacos de arroz ( 30 toneladas ) e enviou
esses sacos para Mapupulo, distrito de Montepuez, onde alguns refugiados são reassentados pelo
governo local .
No dia 31/5/2022, na Zona de Reassentamento de Upajo, Posto Administrativo de Mapupulo,
Distrito de Montepuez, onde estão albergados os deslocados oriundos dos distritos de Quissanga,
Mocímboa da Praia, Palma e Macomia. A empresa realizou uma cerimónia com o Governo de
Montepuez para doar estes 1200 sacos (30 toneladas) de arroz de modo a auxíliar as famílias
refugiadas.

Verifiquei
A Juíza de Direito
Sofia Abdul Carimo
Sulemane Manjate
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

CONSELHO MUNICIPAL
SECRETARIADO DO CONSELHO MUNICIPAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

CONCURSO PÚBLICO

Solicitação de Expressões de Interesse

MZ-INE-295217-NC-RFB

Concurso 12/0110/CS/01/2022

Contratação de Serviços para Produção e Inserção de Spots na Rádio e Televisão

1. O Instituto Nacional de Estatística (INE) recebeu uma Subvenção da Associação para o Desenvolvimento Internacional (AID) uma instituição do Banco Mundial, para implementação do Projecto
de Estatísticas Nacionais e Dados para o Desenvolvimento (PENDD) e pretende usar parte desses fundos a pagamentos elegíveis no âmbito do concurso para o qual foi emitido este Anúncio.
2. O Instituto Nacional de Estatística (INE), através da UGEA, convida todos os concorrentes elegíveis e qualificados a apresentarem Propostas seladas para Prestação de Serviços para Produção e Inserção de Spots na Rádio e Televisão.
3. O documento do concurso, em língua Portuguesa, poderá ser adquirido pelos interessados que
manifestarem o seu interesse, no endereço abaixo indicado, a partir do dia 6 de Junho de 2022,
contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 500,00 MT (quinhentos meticais) depositada na conta nº 577054, Millennium BIM, em nome do Instituto Nacional de Estatística.
4. O prazo de validade das Propostas será de 120 dias e devem ser entregues, no endereço abaixo
indicado, até ou antes das 10.00 horas do dia 29 de Junho de 2022. Não será permitida a recepção electrónica da proposta. As propostas atrasadas serão rejeitadas. As propostas serão abertas
publicamente na presença dos representantes dos concorrentes participantes no endereço abaixo às 10.15 horas, do mesmo dia e no mesmo endereço.
5. As propostas devem ser acompanhadas por uma garantia provisória válida por 150 dias após a
abertura do concurso no valor de 70.000,00 MZN
6. Informações adicionais poderão ser obtidas directamente no endereço abaixo, entre às 8.00 e
15.30 horas, de segunda a sexta-feira.
7. A sessão pública de anúncio de posicionamento dos concorrentes terá lugar o dia 28 de Julho
de 2022 às 11.00 horas, no mesmo endereço indicado.
8. O endereço acima referido é o seguinte:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
/ UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS
AQUISIÇÕES (UGEA)

Avenida 24 de Julho, n.º 1989, 9º Piso, Sala 0901
Maputo, Moçambique
Email: ine.piu.procurement@gmail.com

6 de Junho de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)

Contratação de Serviços de Consultoria Individual para a lavagem das paredes exteriores
do Edifício-sede do CMM
No âmbito do plano das actividades do Conselho Municipal de Maputo pretende contratar um
consultor individual para elaboração do projecto executivo da lavagem das paredes exteriores do
Edifício-sede do CMM.
Perfil do Consultor:
• Licenciatura em Construção Civil;
• Experiência na elabroração de projectos executivos e fiscalização de obras;
Neste sentido, o CMM convida consultores elegíveis (pessoas singulares) a manifestarem interesse
para execução do serviço.
Os consultores interessados devem prover informação referente às suas qualificações para
a execução do serviço (descrição de serviços similares, experiência em condições similares,
disponibilidade e qualificação,etc).
A visita as instalações é de caracter obrigatória, estando programada para às 10.00 horas do dia 9 de
Junho corrente, no Edifício-sede do CMM, na Av. Ho Chi min n°795, Cidade de Maputo
Os consultores serão seleccionados como pessoas singulares, de acordo com o Artigo 265 do
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.
Os consultores interessados em caso de dúvida, poderão obter informação adicional, bem como os
Termos de Referência, no endereço abaixo indicado das 7.30 às 15.30 horas.
As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até 15.30 horas do dia
24 Junho de 2022
_________________________
Conselho Municipal de Maputo
Secretariado do Conselho Municipal – UGEA 11
2° Andar ao lado da Sala de Formação
Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município
Caixa Postal 251, Maputo Email: scmugea10@gmail.com
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MUNICÍPIO DE MAPUTO
-------CONSELHO MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMAVOTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E FINANÇAS

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO DE INGRESSO PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTES SAZONAIS
1. De acordo com o despacho de 6 de Maio de 2022, de Sua Excelência Presidente do Conselho Municipal, está aberto um concurso de ingresso no
prazo de 30 dias, a contar da data de publicação do presente aviso, para
o provimento de vagas existentes para Agentes Sazonais, nos termos
abaixo indicados:
Unidade Organica

Actividade

Nº de Vagas

Administração
do Capinagem, varredura, limpeza e remoção
Distrito
Municipal de lixeiras informais, limpeza nas valas de 200
KaMavota
drenagem

Requisitos:
a) Nacionalidade Moçambicana
b) NUIT
c) Idade igual ou superior a 18 anos
d) Sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que
vai exercer na Administração Pública
e) Habilitações literárias mínimas do segundo grau de nível primário do

Sistema Nacional de Educação ou equivalente
f) Fotocópia autenticada do Certificado de habilitações literárias
g) Certidão de aptidão física mental para o exercício da actividade
h) Certidão de Registo Criminal
i) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade
2. A Admissão ao concurso é solicitada à Sua Excelência Presidente do Conselho Municipal, por meio de requerimento com assinatura reconhecida,
cuja minuta encontra-se afixada na vitrina do Distrito Municipal KaMavota, acompanhado de Curriculum Vitae e os requisitos acima referenciados
2.1
A Admissão é feita mediante concurso devendo ser utlizados
como métodos de selecção a avaliação documental e seguida pela entrevista profissional
2.2
As candidaturas deverão dar entrada na Secretaria da Administração do Distrito Municipal KaMavota, durante as horas normais de
expediente.
2.3
Na fase de submissão das candidaturas é dispensada a entrega dos documentos referidos nas alíneas g), h) e i)
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EMBLEMA
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos
Direcção Nacional dos Registos e
Notariado
Quarto Cartório Notarial de
Maputo

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR
ÓBITO DE FRANCISCO
PEDRO SUMBANA
Certifico,
para
efeitos
de
publicação, que por escritura
pública de vinte e seis de Abril de
dois mil e vinte e dois, lavrada de
folhas sessenta e quatro a folhas
sessenta e cinco verso, do livro
de notas para escrituras diversas
número duzentos e noventa e dois,
traço “C”, deste Cartório Notarial,
perante mim, Esperança Pascoal
Nhangumbe, Conservadora e
Notária Superior, em exercício
no referido Cartório, foi lavrada
uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de Francisco
Pedro Sumbana, de noventa e sete
anos de idade, natural da Manhiça,
de nacionalidade moçambicana,
casado com Marta Singuissa
Muianga, segundo usos e costumes,
com última residência no Bairro
da Matola “H”, sem ter deixado
testamento com disposição da sua
vontade.
Mais certifico que na operada
escritura pública foi declarada
como meeira, sua esposa Marta
Singuissa
Muianga,
viúva,
natural da Matola, onde reside,
de nacionalidade moçambicana
e como únicos e universais
herdeiros da quota disponível
de todos seus bens, seus filhos:
Fátima Madalena João Pedro
Sumbana, solteira, maior, natural
de Maputo, onde reside, Germano
João Pedro Sumbana, natural de
Maputo, onde reside, casado sob
o regime de comunhão geral de
bens com Rosa Alberto Mutimba,
natural e residente em Maputo,
Zacarias Tabul João Pedro
Sumbana, natural de Maputo,
casado sob o regime de comunhão
geral de bens com Julieta Adolfo
Lichuge, residente em Maputo,
Alcinda João Pedro Sumbana,
solteira, maior, natural de Maputo,
residente na Matola, Margarida
João Pedro Sumbana, divorciada,
natural de Maputo, onde reside,
Ana Carlota Muianga Sumbana,
solteira, maior, natural de Maputo,
onde reside, Maria Inês Muianga
Sumbana, natural de Maputo,
casada sem convenção antenupcial
com António Cipriano Parafino
Gonçalves,
sem
convenção
antenupcial, residente na Matola
e Adriano João Pedro Sumbana,
natural de Maputo, casado sob
o regime de comunhão geral de
bens com Olga Manjate, residente
na Matola, todos de nacionalidade
moçambicana.
Que não existem outras pessoas
que segundo a lei prefiram ou
com eles concorram à sucessão e
da herança dela fazem parte bens
móveis e imóveis.
Está Conforme
Maputo, aos 4 de Junho de dois mil
e vinte e dois
A Notária
5060
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos
Direcção Nacional dos Registos e
Notariado
Quarto Cartório Notarial de
Maputo

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR
ÓBITO DE MARTA
SINGUISSA MUIANGA
Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura pública de vinte e
seis de Abril de dois mil e vinte e
dois, lavrada de folhas sessenta e
seis a folhas sessenta e sete, do livro
de notas para escrituras diversas
número duzentos e noventa e dois,
traço “C”, deste Cartório Notarial,
perante mim, Esperança Pascoal
Nhangumbe, Conservadora e
Notária Superior, em exercício
no referido Cartório, foi lavrada
uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de Marta
Singuissa Muianga, de noventa
e um anos de idade, viúva, natural
da Matola, de nacionalidade
moçambicana,
com
última
residência no Bairro da Matola “H”,
sem ter deixado testamento com
disposição da sua vontade.
Mais certifico que na operada
escritura pública foram declarados
como únicos e universais herdeiros
de todos seus bens, seus filhos:
Fátima Madalena João Pedro
Sumbana, solteira, maior, natural
de Maputo, onde reside, Germano
João Pedro Sumbana, natural de
Maputo, onde reside, casado sob
o regime de comunhão geral de
bens com Rosa Alberto Mutimba,
natural e residente em Maputo,
Zacarias Tabul João Pedro
Sumbana, natural de Maputo,
casado sob o regime de comunhão
geral de bens com Julieta Adolfo
Lichunge, residente em Maputo,
Alcinda João Pedro Sumbana,
solteira, maior, natural de Maputo,
residente na Matola, Margarida
João Pedro Sumbana, divorciada,
natural de Maputo, onde reside,
Ana Carlota Muianga Sumbana,
solteira, maior, natural de Maputo,
onde reside, Maria Inês Muianga
Sumbana, natural de Maputo,
casada sem convenção antenupcial
com António Cipriano Parafino
Gonçalves, residente na Matola e
Adriano João Pedro Sumbana,
natural de Maputo, casado sob
o regime de comunhão geral de
bens com Olga Manjate, residente
na Matola, todos de nacionalidade
moçambicana.
Que não existem outras pessoas que
segundo a lei prefiram ou com eles
concorram à sucessão e da herança
dela fazem parte bens móveis e
imóveis.
Está Conforme
Maputo, aos 4 de Junho de dois mil
e vinte e dois
A Notária
(Ilegível)

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS
1.
2.
3.

O FUNAE – Fundo de Energia convida empresas elegíveis a participarem dos concursos alistados na tabela que se segue.
Os concursos serão conduzidos com base nos procedimentos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº. 5/2016 de 8 de Março.
O local para aquisição do documento de concurso, apresentação de proposta, abertura das propostas e divulgação do posicionamento, está indicado abaixo.

Nº de CONCURSO

Preço do
Documento de
Concurso

Data e Hora limite
de Entrega das
Propostas

Data e Hora da
Abertura das
Propostas

Data e Hora
do Anúncio de
Posicionamento

Local de
Entrega,
Abertura

Valor da
Garantia
Provisória

Construção de mini-central fotovoltaica na Localidade de Nguawala-Sede,
Distrito de Macossa, Província de Manica:
Adenda a data do anúncio de posicionamento

1.000,00MT

24/5/2022
10.00 horas

24/5/2022
10.10 horas

14/6/2022
11.00 horas

FUNAE Sede

50.000,00

Concurso
Público

Construção de mini-central fotovoltaica na Localidade de Nalazi, Distrito de
Guijá na Província de Gaza: Adenda a data do anúncio de posicionamento

1.000,00MT

25/5/2022
10.00 horas

25/5/2022
10.30 horas

14/6/2022
11.25 horas

FUNAE Sede

50.000,00

Concurso
Público

Construção de mini-central fotovoltaica na Localidade de Lúrio-Sede,
Distrito de Lúrio, na Província de Nampula: Adenda a data do anúncio de
posicionamento

1.000,00MT

25/5/2022
10.00 horas

25/5/2022
11.10 horas

14/6/2022
11.50 horas

FUNAE Sede

50.000,00

Modalidade

Objecto

39A002552/
CP/083/2022

Concurso
Público

39A002552/
CP/084/2022
39A002552/
CP/085/2022
39A002551/
CL/086/2022

Concurso
Limitado

Contratação de empresa para Reabilitação de Escritórios do Funae na
delegação de Tete: Adenda a hora de Abertura

500,00MT

21/6/2022
11.00 horas

21/6/2022
11.30 horas

24/6/2022
10.00 horas

39A002551/
CL/087/2022

Concurso
Limitado

Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento,
manutenção e treinamento no uso de extintores no Funae Delegação de Tete:
Adenda a hora de Abertura

500,00MT

21/6.2022
11.00 horas

21/6/2022
11.40 horas

24/6/2022
10.20 horas

Funae
Delegação de
Tete
Funae
Delegação de
Tete

39A002551/
CL/088/2022

Concurso
Limitado

Contratação de empresa para fornecimento de material de escritório para o
Funae na delegação de Tete: Adenda a hora de Abertura

500,00MT

21/6/2022
11.00 horas

21/6/2022
11.50 horas

24/6/2022
10.40 horas

Funae
Delegação de
Tete

39A002551/
CC/031/2022

Concurso por
Cotações

Contratação de Empresa para Fornecimento e Manutenção de Extintores de
Incêndio da Delegação do FUNAE em Inhambane

N/A

13/6/2022
11.00 horas

14/6/2022
11.50 horas

16/6/2022
10.40 horas

Funae
Delegação de
Inhambane

20.000,00

Isento

Isento

Isento

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

Nº Concurso

Modalidade
Concurso
Público
Concurso
Público

39A002552/CP/043/2022
39A002552/CP/042/2022

Objecto

Empresa Adjudicada

Valor (MT)

Contratação de Empresa para o Fornecimento de EVA para Produção de Painéis Solares

SUN POWER ENGINEERING, LDA

5.772.019,50

Contratação de Empresa para o Fornecimento de FRAME para Produção de Painéis Solares

CORAL INTERPRISES, LDA

14.952.160,38

39A002552/CP/041/2022

Concurso
Público

Construção da rede de distribuição de energia eléctrica localizada no Posto Administrativo de
Muabanama, Distrito de Lugela, Província da Zambézia

SORÁDIOS , LDA

12.294.608,06

39A002552/CP/040/2022

Concurso
Público

Construção da Rede de distribuição de Energia eléctrica localizada no Posto Administrativo de
Lúrio, Distrito de Memba, Província de Nampula

PROELCOS, LDA

12.386.130,00

39A002552/CP/045/2022

Concurso
Público

Fornecimento de quadros eléctricos (quadrelec’s) para mini-redes - Lotes 1

MGL – MOZAMBIQUE GENERAL LOGISTICS LDA

12.180.731,00

39A002552/CP/045/2022

Concurso
Público

Fornecimento de quadros eléctricos (quadrelec’s) para mini-redes - Lotes 2

CONSÓRCIO GOBLUE - SOCIEDADE UNIPESSOAL
LDA E IEM – INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS DE
MOÇAMBIQUE LDA

10.014.873,77

39A002552/CP/045/2022

Concurso
Público

Fornecimento de quadros eléctricos (quadrelec’s) para mini-redes - Lotes 3

CILMAL - CENTRO DE ILUMINAÇÃO DE MOÇAMBIQUE,
LDA

10.769.645,25

FUNAE- SEDE: Rua da Imprensa, 256, 6º andar, portas 607- 610 – 618, Caixa Postal 2289, Telefone: : 21304717 / 21304720, Fax: 21309228; Email: funae@funae.co.mz, Cidade de Maputo.

Sistema de Gestão de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13
Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280

		

Sistema de Gestão Ambiental com Certificado Nº PT10/03200
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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL

REVISÃO DO REGULAMENTO DA LEI DE PROTECÇÃO, CONSERVAÇÃO
E USO SUSTENTÁVEL DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA
País: Moçambique
Identificação do Projecto: Projecto de Economia Rural Sustentável (SREP)
Fonte de Financiamento: IDA-D8120
Referência do Contrato: 14/ANAC/SREP/IC/22

O Governo de Moçambique, com o apoio do Banco Mundial, está a
implementar o Projecto de Economia Rural Sustentável (PERS). O
Projecto está sendo executado por vários sectores de actividades,
sendo liderado pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento
Rural (MADER) em estreita coordenação com o Ministério da Terra
e Ambiente (MTA) e Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas
(MIMAIP).
O objectivo do Projecto é aumentar a produtividade agrária e
o acesso ao mercado, bem como melhorar as práticas de gestão
de recursos naturais nas áreas seleccionadas do projecto. O PERS
inclui quatro (4) componentes: (i) aumento da produtividade e
acesso ao mercado; (ii) melhoria na gestão dos recursos naturais;
(iii) fortalecimento de políticas públicas e capacidade institucional;
e (iv) contingência de resposta a emergências (CERC).
Para a implementação deste Projecto, no que concerne a componente
ligada a conservação da biodiversidade, a ANAC conta com o apoio
da Fundação para a Conservação da Biodiversidade (BIOFUND) na
qualidade de agência fiduciária com a responsabilidade de assegurar
que a execução financeira seja feita em conformidade com os critérios
e padrões de transparência internacionalmente aceites.
O objectivo Geral da presente consultoria é fazer a revisão do
Regulamento da Lei de Protecção, Conservação e Uso Sustentável da
Diversidade Biológica. A descrição detalhada dos serviços pode ser
encontrada nos termos de referência, os quais podem ser solicitados

através do email seguinte: concursos@biofund.org.mz.
Deste modo, a BIOFUND agência implementadora do projecto,
convida candidatos interessados e com o perfil requerido a
submeterem as suas propostas de candidatura , apresentando os
seguintes documentos: (i) carta de candidatura; (ii) Curriculum Vitae;
(iii) cópia de Certificados de habilitações académicas e profissionais;
e (iv) 3 referências que poderão ser contactadas durante o processo
de avaliação.
Os requisitos mínimos de qualificação incluem:
(a) Possuir pelo menos o grau universitário em Ciências
Jurídicas. Especialização na área Ambiental e possuir
nível de pós-graduação é uma vantagem;
(b) Ter pelo menos 10 anos de experiência na preparação de
dispositivos legais na área ambiental;
(c) Ter desenvolvido ou participado na preparação de Leis,
políticas, normas ou ainda de estratégias que tenham
contribuído para a regulamentação do sector ambiental
ou de conservação em Moçambique. Experiência em
países da região da SADC, é uma vantagem;
(d) Ter desenvolvido tarefas similares em Moçambique ou
países da região da SADC;
(e) Conhecimento sólidos do Sistema das Áreas de
Conservação de Moçambique; e
(f) Ser fluente na língua portuguesa (fala e escrita).

Chama-se atenção aos consultores interessados para a secção III,
parágrafo 3.14, 3.16 e 3.17 do Regulamento de Aquisições do Banco
Mundial “Procurement Regulations for IPF Borrowers” de Novembro
de 2020, que estabelece a política do Banco Mundial no concernente
à conflitos de interesse.
O Consultor Individual será seleccionado de acordo com o método de
Selecção de Consultor Individual (IC), estabelecido no Regulamento
de Aquisições.
As manifestações de interesse deverão ser submetidas através do
endereço electrónico concursos@biofund.org.mz, até às 17.00
horas do dia 17 de Junho de 2022, colocando como título do
email: “14/ANAC/SREP/IC/22 - Contratação de um Consultor
Individual para Revisão do Regulamento da Lei de Conservação
e Uso Sustentável de Biodiversidade Biológica” . A não indicação
do assunto pode fazer com que a candidatura não seja considerada.
Só serão contactados candidatos pré-seleccionados.
BIOFUND – Fundação
para a Conservação da
Biodiversidade
Av. Tomás Nduda, n.º 1038
Maputo, Moçambique
Tel. 21 499 958
Email: concursos@biofund.org.mz
4717
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO
DO ESTADO NA CIDADE DE
MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E
TRABALHO
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL
DE MAPUTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
________
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE MARANGEL
ZACARIAS MAUAI E DELFINA
ROSALINA COSSA
Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de vinte e três
de Maio de dois mil e vinte e dois,
lavrada de folhas seis e seguintes,
do livro de notas para escrituras
diversas número 726-A, deste
Primeiro Cartório Notarial de
Maputo, perante mim, RICARDO
MORESSE, Conservador e Notário
Superior, em exercício no referido
Cartório, foi lavrada uma Escritura
de Habilitação de Herdeiros por
óbito de MARANGEL ZACARIAS
MAUAI e DELFINA ROSALINA
COSSA, casado sob comunhão geral
de bens, que era natural de Bilene,
falecido no dia vinte e nove de
Setembro de dois mil e dez, na sua
residência, filho de Zivale Mauai
e de Vicasse Matabel, e DELFINA
ROSALINA COSSA, casada que era,
natural da Macia, falecida no dia
quatro de Maio de dois mil e onze,
filha de João Cossa e Maria Manala,
com última residência habitual em
Chissano- Bilene, Macia, não tendo
deixado testamentos nem qualquer
outra disposição das suas últimas
vontades,
sucedem-lhe
como
únicos e universais herdeiros de
todos seus bens móveis e imóveis,
os filhos: Eduardo Marangel
Mauai, solteiro, maior, natural de
Maputo, Penina Zacarias Mauai,
solteira, maior, natural de Maputo,
Sofar Zacarias Mauai, solteiro,
maior, natural de Maputo e Fabião
Nwamodzoene Mauai, solteiro,
maior, natural de Maputo, todos
residentes nesta cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas
que segundo a lei prefiram aos
declarados herdeiros ou com eles
possam concorrer na sucessão à
herança dos referidos MARANGEL
ZACARIAS MAUAI e DELFINA
ROSALINA COSSA.

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO E DE ADJUDICAÇÃO
LANÇAMENTO
1. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia Convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento de serviços discriminados na tabela abaixo:

Nº de Concurso

Modalidade de
Contratação

39A000141/CP/02/2022

Concurso Público

Objecto

Data e Hora de Entrega das Propostas

Data e Hora de Abertura
das Propostas

Garantia
provisória

Validade das
Propostas

Fornecimento de Combustível

27/6/2022
10.00 horas

27/6/2022
10.15 horas

Exigida

120 dias

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los na Av. Fernão de Magalhães, 8o Andar, Flat 11, Telf: 21300527, Maputo,
pela importância não restituível de 1000,00MT. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, Decreto no 5/2016, de 8 de Março.
ADJUDICAÇÃO
Nº de Concurso e Modalidade
39A000141/CPC/05/2022

Objecto do Concurso

Concorrente Vencedor

Valor da Adjudicação
incluindo IVA

Aquisição de Scanners

MOZACOMPUTERS

Construção e Montagem de Stand

ONEMEDIA S.A

161.167,40MT

Fornecimento de Refeições

LIASSE SERVIÇOS

595.296,00MT

Renovação
39A000141/AJD/02/2021

Fornecimento de Jornais e Serviços de Publicação de Anúncios

SOCIEDADE DO NOTÍCIAS S.A

800.000,00MT

Renovação
9A000141/AJD/14/2022

Prestação de Serviços Logísticos para Renovação de Firewall e Activação do
Servidor.

ALTEL

199.985,76MT

Maputo, aos 23 de Maio de 2022

39A000141/AJD/06/2022

Manutenção e Reparação de Viaturas da Marca Ford

INTERAUTO.

1.200.000,00MT

O Notário
(Ilegível)

39A000141/AJD/16/2022

Manutenção e Reparação de Viaturas da Marca Mazda e Hyundai

RONIL

1.000.000,00MT

39A000141/AJD/15/2022

Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação de Viaturas

MOTORCARE

AS DEDICA
MA PÁGINA
E DA BEIRA

Está Conforme

5045

39A000141/CPC/06/2021
39A000141/ CL/10/2021

500.000,00MT

Maputo, Junho de 2022
A Autoridade Competente
O Secretário Permanente
(Ilegível)

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
Departamento de Aquisições

4979

GABINETE DO DIRECTOR GERAL
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Serviços de Consultoria para a “Revisão do Projecto e Supervisão do Contrato de Obras Civis para a Reabilitação e
Melhoramento da Secção da Estrada R1251 de 59 km entre Mueda e Nambungale e Construção de 5,4 km de Desvio (Bypass)
do Distrito de Mueda na Província de Cabo Delgado”
(PROJECTO SUB-REGIONAL DE FACILITAÇÃO DOS TRANSPORTES E DO COMÉRCIO DA SADC)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
MOZAMBIQUE
Consultancy Services for “Design Review and Supervision of the Civil Works Contract for the Rehabilitation and
Upgrading of R1251 Road Section of 59 km between Mueda and Nambungale and Construction of 5.4 km of the Mueda
Town Bypass in Cabo Delgado Province”
(SADC SUB REGIONAL TRANSPORT AND TRADE FACILITATION PROJECT)

Número do Concurso: 47A003041/CP/21/2022
SUBVENÇÃO Nº:
IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO: P-Z1-D00-053
A República de Moçambique tenciona solicitar financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) para custos do Projecto
Sub-Regional de Transporte e Facilitação do Comércio da SADC, parte do Corredor de Desenvolvimento de Mtwara e tenciona
aplicar parte desse montante em pagamentos elegíveis ao abrigo do Contrato de Serviços de Consultoria para a “Revisão do Projecto
e Supervisão do Contrato de Obras Civis para a Reabilitação e Melhoramento da Secção da Estrada R1251 de 59 km entre
Mueda e Nambungale e Construção de 5,4 km de Desvio (Bypass) do Distrito de Mueda na Província de Cabo Delgado”.
O Desembolso, relativamente a quaisquer contratos assinados após este processo de contratação, estará sujeito à aprovação do
financiamento pelo BAD.
Os serviços incluídos ao abrigo destes Serviços de Consultoria são:
•
•

139.990,01MT

Revisão do Projecto e Serviços de Supervisão do Projecto para a execução do Contrato de Obras Civis;
Relativamente aos Serviços de Supervisão, o Consultor deve assegurar-se de que as obras de construção sejam concluídas
dentro do orçamento e do prazo do contrato com a qualidade especificada, com o mínimo impacto nos utentes da estrada,
na comunidade envolvente e no ambiente.

A duração dos Serviços é estimada em 36 meses.
A Administração Nacional de Estradas (ANE, IP) convida agora consultores elegíveis a manifestarem o seu interesse na prestação
destes serviços. Os consultores interessados devem fornecer informações que indiquem que estão qualificados para executar os
serviços (brochuras, descrição de tarefas semelhantes, experiência em condições semelhantes, disponibilidade de habilidades
apropriadas do pessoal, etc.). Consultores podem constituir consórcios para aumentar suas hipóteses de qualificação.
Os critérios de elegibilidade, o estabelecimento da lista curta e o processo de selecção deverão estar de acordo com os procedimentos
do Banco Africano de Desenvolvimento “Quadro de Aquisições para Operações Financiadas pelo Grupo do Banco” [“Procurement
Framework for Bank Group-Funded Operations”] datado de Outubro 2015 que se encontra disponível no site do Banco em http:
//www.afdb.org.
Consultores interessados poderão obter mais informações, incluindo os Termos de Referência, no endereço abaixo durante as horas
normais de expediente das 7.30 às 15.30 horas de segunda a sexta-feira.
As Manifestações de Interesse, na Língua Inglesa, devem ser submetidas (por correio electrónico ou em formato físico) no
endereço abaixo indicado até às 10.00 horas, hora local de Moçambique, no dia 7 de Julho de 2022 e devem estar claramente
assinaladas:
Concurso Número: 47A003041/CP/21/2022
“Revisão do Projecto e Supervisão do Contrato de Obras Civis para a Reabilitação e Melhoramento da Secção da Estrada
R1251 de 59 km entre Mueda e Nambungale e Construção de 5,4 km de Desvio (Bypass) do Distrito de Mueda na Província
de Cabo Delgado.”
Administração Nacional de Estradas – ANE,IP
Gabinete do Director-Geral
Avenida de Moçambique, 1225
Maputo, Mozambique
Tel.: +258-21-476163/7
Email: mueda.negomano@ane.gov.mz
mueda.negomano@gmail.com

Bid Number: 47A003041/CP/21/2022

GRANT NR:
PROJECT ID: P-Z1-D00-053
The Republic of Mozambique intends to apply for financing from the African Development Bank (ADB) toward the
cost of the SADC Sub Regional Transport and Trade Facilitation Project part of Mtwara Development Corridor and
intends to apply part of that amount to eligible payments under the Contract for Consultancy Services for “Design Review
and Supervision of the Civil Works Contract for the Rehabilitation and Upgrading of R1251 Road Section of 59
km between Mueda and Nambungale and Construction of 5.4 km of the Mueda Town Bypass in Cabo Delgado
Province” Disbursement, in respect of any contracts signed following this procurement process, will be subject to approval
of the financing by the ADB.
The services included under this Consultancy Services are:
•
Design Review and Supervision Services for the Civil Works Contract execution;
•

Concerning the Supervision Services the Consultant shall ascertain that the construction works are completed
within the contract budget and timeframe to the specified quality, with minimum impact on road users, the
surrounding community and the environment.

The duration of the Services will be 36 months.
The National Roads Administration (ANE, IP) now invites eligible consultants to indicate their interest in providing these
services. Interested consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the services
(brochures, description of similar assignments, experience in similar conditions, availability of appropriate skills
among staff, etc.). Consultants may constitute joint-ventures to enhance their chances of qualification.
Eligibility criteria, establishment of the short-list and the selection procedure shall be in accordance with the African
Development Bank’s “Procurement Policy for Bank Group-Funded Operations” dated October 2015, which are available on
the Bank’s website at http://www.afdb.org.
Interested consultants may obtain further information, including the Terms of Reference, at the address below during
office hours 7.30 to 15.30 hours local time from Monday to Friday.
Expressions of Interest in English Language must be delivered (by email or by hardy copy submission) to the
address below by 10.00 hours Mozambique local time, on 7th July, 2022 and must be clearly marked:
Bid Number: 47A003041/CP/21/2022
“Design Review and Supervision of the Civil Works Contract for the Rehabilitation and Upgrading of R1251 Road
Section of 59 km between Mueda and Nambungale and Construction of 5.4 km of the Mueda Town Bypass in Cabo
Delgado Province.”
Administração Nacional de Estradas – ANE,IP
Gabinete do Director Geral
Avenida de Moçambique 1225
Maputo, Mozambique
Tel:+ 258-21-476163/7
Email: mueda.negomano@ane.gov.mz
mueda.negomano@gmail.com
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
PUBLICIDADE

Segunda-feira, 6 de Junho de 2022
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VENDE-SE
SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

Casa tipo 3, no Bairro da Santa
Isabel, com água, energia e muro,
num terreno de 30mx20m, perto da
estrada principal, paragem canhoeiro,
vende-se. Contacto: 86-9882298/844737509 ou 84-8616579.
5036

O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DA BEIRA

ANÚCIO DE CONSULTORIA
CONCURSO MOZ/2022/LOG/C0015

Gabinete do Director-Geral
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Projecto Regional de Comércio do Corredor de Nacala (NCRTP)
Nos termos do Artigo 64, número 2, do Regulamento de Contratação de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
Decreto n° 5/2016 de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos
abaixo mencionados, contratados na modalidade descrita no Artigo 271 do mesmo
Decreto, foram adjudicados de acordo com o seguinte:
Nº do Contrato Adjudicado

Nome dos Serviços

Sob a gestão de linha da equipa da unidade técnica da HI e em estreita ligação com
o especialista da sede Global MHPSS (que presta assistência a Moçambique). O
consultor é responsável por fornecer suporte técnico de curto prazo à missão nas
seguintes áreas: capacitação e supervisão da equipa local de MHPSS, orientação
técnica no desenvolvimento de planos de trabalho e material relevante de MHPSS
para as equipas do projecto, apoio ao projecto HELASIA em Maputo para melhorar a
capacidade de intervenção dos OPDs no campo da advocacia MHPSS.

Preço Incluindo IVA

Consultoria para a Avaliação
Consultor
de Impacto Ambiental
12/DIPROIndividual E. e Social Simplificado do
ANE/360/2020
Langa
Projecto (NCRTP) para a
Província do Niassa

3.649.870,55 MT (três milhões,
seiscentos e quarenta e nove mil,
oitocentos e setenta meticais e
cinquenta e cinco centavos).

Consultoria para a
Consultor
Elaboração do Plano de
16/DIPROIndividual J. Gestão Ambiental e Social
ANE/360/2020
Sitoe
(PGAS) do Projecto (NCRTP)
para a Província de Nampula

2,821,494.74 MT (dois milhões,
oitocentos e vinte e um mil,
quatrocentos e noventa e quatro
meticais e setenta e quatro
centavos).

A Humanity & Inclusion (HI) iniciou a sua actividade em Cabo Delgado desde 2019
e desde então tem experimentado um aumento significativo. O Apoio Psicossocial
em Saúde Mental (MHPSS) está entre os sectores chave de intervenção para HI nesta
província e é uma componente importante das actividades previstas em futuros
projectos na área. Em Maputo no âmbito do projecto HELASIAM HI apoiando OPDs
locais para promover o acesso a serviços MHPSS inclusivos e de qualidade em
comunidades e escolas em 10 bairros da cidade de Maputo e Matola. Para fazer face
a este aumento de actividades, a HI realizou uma série de recrutamentos de pessoal
técnico capaz de supervisionar e conduzir estas actividades de MHPSS. Está prevista
uma posição de especialista em MHPSS em Pemba, destinada a apoiar a equipa de
MHPSS, fornecendo orientação técnica e capacitação. No entanto, o recrutamento de
um especialista em MHPSS está sofrendo atrasos e não será preenchido a tempo.

Os interessados poderão solicitar os termos de referência no endereço electrónico:
concurso-publico@mozambique.hi.org, sendo a submissão das propostas válidas
até 10 dias após a publicação deste anúncio.
5055

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO PÚBLICO
GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO DE INHAMBANE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO
O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Inhambane convida empresas interessadas
a apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo indicados:
Nº de Concurso

13I000241/
CL/018/2022
13I000241/
CL/019/2022
13I000241/
CL/020/2022

Objecto
Prestação de serviços de
Manutenção e Reparação
de Edifícios
Fornecimento
de
Fardamento e Calçado
Fornecimento de toner
para
impressoras
e
fotocopiadoras

Data e Hora
Garantia
da entrega das
Provisória
propostas

Custo do
caderno
de
encargos

Data e Hora da
Abertura
20/6/2022 – 9.00
horas

20/6/2022
Até às 8.30
horas

Isento

800,00MT

20/6/2022 – 10.00
horas
20/6/2022 – 10.30
horas

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos
do concurso ou levantá-los no Departamento de Administração e Finanças, mediante
o depósito do valor do caderno de encargo na conta nº 219847203, BIM, em nome do
Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Inhambane.
O Prazo de validade das propostas será de 120 dias.
As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado e serão abertas em sessão
pública, no mesmo endereço na presença dos concorrentes que desejarem participar.
Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, Rua da Beira, nº 67, Inhambane, Telefone:
29321009.
Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
nº 5/2016, de 8 de Março.

Inhambane, aos 6 de Junho de 2022
A Autoridade Contratante
240
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
PUBLICIDADE

Segunda-feira, 6 de Junho de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO N.O
47A000141/CL/06/2022
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
BENS E SERVIÇOS GRÁFICOS
1. O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos pretende
contratar uma empresa para fornecimento de Bens e serviços gráficos. Assim,
convida todas empresas elegíveis e interessadas a apresentarem suas propostas
devidamente fechadas e seladas.
2. Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos do
concurso ou adquirí-los nas horas normais de expediente, no endereço indicado
no número 3 deste anúncio, mediante o pagamento não reembolsável de
1.000,00MT, que deverá ser depositado na seguinte conta:
Titular da conta: MEF-Receitas de Terceiros
Instituição: Banco de Moçambique
Conta nº 004104519011
3. As propostas deverão ser entregues até às 10.00 horas do dia 17 de Junho
de 2022, data em que as mesmas serão abertas em sessão pública pelas 10.15
horas no endereço abaixo indicado, na presença dos concorrentes que desejarem
participar.
Departamento de Aquisições,
Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
Rua da Imprensa, talhão n.º 162, 2º andar,
Maputo – Moçambique
4. O anúncio de posicionamento dos concorrentes será feito no dia 20 de Junho
de 2022 pelas 10 horas no endereço acima indicado.
5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 6 de Junho de 2022
O Departamento de Aquisições

4992
4996

Concurso MOZ/2022/LOG/C0016
A Humanity & Inclusion (HI), é uma instituição de carácter
humanitário, não-governamental, laica, sem carácter político e
sem fins lucrativos, é uma organização de ajuda independente e
imparcial que trabalha em situações de pobreza e exclusão, conflito
e catástrofe, trabalhamos ao lado de pessoas com deficiências e
populações vulneráveis, agindo e testemunhando a fim de responder
às suas necessidades essenciais, melhorar as suas condições de vida
e promover o respeito pela sua dignidade e direitos fundamentais.
No âmbito da implementação das actividades programadas com o
apoio do Projecto HELASIAM, são convidadas empresas ilegíveis
de construção civil e interessados desde que estejam devidamente
registados e licenciados no país a participar do concurso com o
seguinte objecto:
Nº do
Concurso

Objecto

Data de fecho

C0016

Construção e melhoria da
acessibilidade das casas de
banho nas Escolas (construção
de rampas, reabilitação
e montagem de kits para
deficientes)

20 de Junho de 2022

C0016

Melhoria de acessibilidade
do pátio geral das Escolas
20 de Junho de 2022
(Construção de passeios rampas
e montagem de corrimãos)

Os concorrentes interessados poderão solicitar os termos de
referência dos concursos, em português e gratuitamente, pelo
seguinte endereço electrónico:
concurso-publico@mozambique.hi.org
Ao enviar o email devem referenciar no título/assunto o número do
concurso para o qual pretendem os termos de referência.
5054
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ENCONTRE AS MELHORES
VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO
www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desafio.co.mz

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

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

Segunda-feira, 6 de Junho de 2022

PUBLICIDADE
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AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27
do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto
nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias,
a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a
quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença
de Prospecção e Pesquisa número 10988L para Areias Pesadas,
no distrito de Massinga, na província de Inhambane, a favor da
requerente Camarinho - Sociedade Unipessoal, Limitada, com as
seguintes coordenadas geográficas:
Vértice

Latitude

Longitude

1

-23 21 20,00

35 26 40,00

2

-23 21 20,00

35 27 30,00

3

-23 22 50,00

35 27 30,00

4

-23 22 50,00

35 26 50,00

5

-23 23 10,00

35 26 50,00

6

-23 23 10,00

35 26 40,00

7

-23 23 40,00

35 26 40,00

8

-23 23 40,00

35 26 0,00

9

-23 23 10,00

35 26 0,00

10

-23 23 10,00

35 26 20,00

11

-23 22 0,00

35 26 20,00

12

-23 22 0,00

35 26 40,00

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
__________
PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DE NAMAACHA
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Adjudicação

De acordo com o 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 objecto do concurso abaixo indicado
Objecto do Concurso

Nome da Empresa

Concurso Público Nº 01/GDN/SDPI/UGEA/2022, a obras da 2ª fase
de melhoramento da capacidade do drift de Matsequenha na estrada
N/C CRZ.R401/ sede da Localidade de Matsequenha (KM 3+400)

Valor Adjudicado
incluindo o IVA

Mocumba
Construções,Lda

12,257,870.89 MT

Namaacha, aos 18 de Maio de 2022
A Directora
(Ilegível)
Serviço Distrital de Planeamento e Infra Estruturas de Namaacha

Maputo, aos nove de Maio de 2022
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DA MOAMBA

EDITAL
O Meritíssimo dr. Cirilo João Massingue, Juiz-Presidente
deste Tribunal Judicial do Distrito da Moamba
Faz saber que correm éditos de trinta (30) dias,
a contar da data da afixação deste edital, citando
ORLANDO MÁRIO MUHOLOVE, solteiro, de 43 anos
de idade, filho de Mário Fabião e de Maria Alexandre,
natural de Maputo e com última residência conhecida
no Bairro da Machava-Bunhiça, Q. 13, actualmente em
parte incerta, para, no prazo de dez (10) dias, findo
que seja o dos éditos, contestar, querendo, a petição
inicial que se encontra arquivada no Cartório deste
Tribunal à sua disposição, podendo levantá-la dentro
das horas normais de expediente, nos Autos em
Processo de Acção de Indemnização por Danos nº
05/ID/16, que por este Tribunal lhe move o autor
Manuel Macheruca Alberto, sob pena de, não o fazer,
correrem subsequentes termos processuais até final,
nos termos dos artigos 247 e 248, nº 1, ambos do CPC.
Para constar passou-se o presente edital e outros de
igual teor que vão ser legalmente fixados.
Moamba, a 1 de Junho de 2022
O Juiz-Presidente
dr. Cirilo João Massingue
A Escrivã
drª Andrieta J. Matusse
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Telf. 862562020

Rua Principal n°41
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REPÚBLICA DE MOÇAMIQUE
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA
INSPECÇÃO – GERAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA

Anúncio de Adjudicação
1.

De acordo com alínea d) do n º 3, do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos concursos
discriminados na tabela abaixo:

2.
N/O

Modalidade de Contrastação e a respectiva referência

Objecto do Concurso

Nome da Empresa

Valor de Adjudicação

01

Ajuste Directo nº 39A003241/AD/01/2022

Fornecimento de Serviços de Reserva de Espaço para o Estacionamento de 2 (duas) viaturas

EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO DE
MAPUTO, E.P.

120.000,00MT

02

Ajuste Directo nº 39A003241/AD/02/2022

Fornecimento de Serviços de Manutenção e Reparação de viaturas

CFAO MOTORS MOZAMBIQUE, LDA

300.000,00MT

03

Ajuste Directo nº 39A003241/AD/03/2022

Fornecimento de Serviços de Manutenção e Reparação de viaturas

INTERAUTO, LDA

150.000,00MT

04

Ajuste Directo nº 39A003241/AD/04/2022

Fornecimento de Serviços de Manutenção e Reparação de viaturas

MHL AUTO, SA

150.000,00MT

05

Ajuste Directo nº 39A003241/AD/05/2022

Fornecimento de Jornal e Publicação de anúncios

SOCIEDADE DO NOTÍCIAS,S.A.

250.000,00MT

Maputo, Abril de 2022
O Inspector-Geral
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
GOVERNO DO DISTRITO DE MORRUMBENE
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE MULHER E ACÇÃO SOCIAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES-UGEA

Anúncio de Lançamento de Concurso Limitado
N° 05/UGEA/CL/0811101/2022
1.
2.

3.
4.

5.
6.

O Serviço Distrital De Saúde Mulher E Acção Social de Morrumbene convida
empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para fornecimento
de produtos de géneros alimentícios.
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os
documentos do concurso ou levantá-los na Secretaria do Serviço, sito na Rua
do Hospital, Telefone nº 293 41014, pela importância não reembolsável de
1.500,00 MT para cada caderno, a depositar na conta nº 5561787 BIM.
O período de validade das propostas será de 90 dias
As propostas deverão ser entregues no endereço acima, até às 11.00 horas
do dia 3 de Junho de 2022 e serão abertas, 30 minutos após a hora-limite
para entrega das mesmas, no mesmo edifício, na sala de reuniões, na presença
dos representantes dos concorrentes e outros interessados que desejarem
presenciar o acto.
O Anúncio de posicionamento será no dia 13 de Junho de 2022, pelas 11.00
horas, no endereço acima indicado.
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° 5/2016 de 8 de Março.
Morrumbene, aos 16 de Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)

SDSMAS DE M`BENE

EN1

RUA DE HOSPITAL

TELEFAX: 293 41014

VILA DE MORRUMBENE
232

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

ANÚNCIO
Faz-se saber que nesta Secção e Cartório correm termos processuais uns
Autos de Acção Executiva para o Pagamento da Quantia Certa, sob
forma de Processo Ordinário, registados sob o número 33/21/C, em que
o exequente GSMI-Gerenciamento, Supervisão e Manutenção Industrial,
move contra a executada Cimento Nacional, Lda, com último domicílio sito
no Parque Industrial de Beluluane, no distrito de Boane, na província de
Maputo e actualmente em parte incerta, sem mais dados de identificação.
É desta forma citada a executada Cimento Nacional, Lda, para, no prazo
de 10 (dez) dias, com a dilação de 15 (quinze) dias, a partir da data da
publicação do segundo número do presente anúncio, pagar ao exequente
GSMI-Gerenciamento, Supervisão e Manutenção Industrial, a quantia de
1 562 000,00MT( um milhão e quinhentos e sessenta e dois mil meticais),
sob pena de o direito de bens à penhora ser devolvido ao exequente podendo,
dentro do mesmo prazo deduzir embargos ou agravos de despacho de citação
no prazo de oito dias, nos termos conjugados dos artigos 925, 836, nº 1 al. a),
812, 816 e 685, nº 1 do CP Civil.
Mais notifica-se à executada para dentro do mesmo prazo constituir
mandatários judiciais na área de jurisdição deste Tribunal ou nela indicar o
domicílio no qual irá receber as notificações, sob pena de não ter seguimento
qualquer recurso que vier interpor, ou ser de nenhum efeito qualquer
oposição que deduzir, nos termos dos artº. 60, nº 1 e 33, ambos do diploma
legal acima citado.
A cópia da petição inicial encontra-se à sua disposição no Cartório desta
Secção, podendo ser obtida em qualquer dia útil, dentro das horas normais
de expediente.

61

Matola, aos oito dias do mês de Abril de dois mil e vinte e dois
A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda
Verifiquei
O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça

BAIXE JÁ!

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO
4982

Termos e condições aplicavéis

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE
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VENDE-SE
RUÍNA com 900m², na Rua do Bagomoyo, na
baixa da cidade de Maputo, vende-se. Podese visitar a qualquer hora de expediente.
Contacto: 84-7626624, 87-3630300 ou
82-3997730, respectivamente.

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

4930

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DA JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA MATOLA
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

No de
Ordem

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
FRANCISCO MONDLANA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezasseis de Maio de dois
mil e vinte e dois, exarada de folhas oitenta e quatro a oitenta e seis, do livro de notas
para escrituras diversas número trinta “B”, barra BAÚ, deste Balcão, a cargo da Notária
em exercício, VITALIANA DA ANUNCIAÇÃO RABECA MANHIQUE MACUÁCUA,
foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Francisco
Mondlana, de então sessenta e cinco anos de idade, casado que era com Filomena
Francisco Dengo Mondlana, sob o regime de comunhão geral de bens e com última
residência habitual na cidade da Matola.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última
vontade, tendo deixado como únicos e universais herdeiros de seus bens, seus filhos:
Pedro Domingos Francisco Mondlana, Ofélia Virgínia Francisco Mondlana,
naturais da Matola e residentes no Bairro do Fomento, cidade da Matola, Ana Brígida
Francisco Mondlana, solteira, maior, natural da Matola e residente no Bairro da
Matola “B”, cidade da Matola, Marliza Verónica Francisco Mondlana, casada com
Elias António Tembe, natural da Matola e residente na cidade da Matola.
Que não existem outras pessoas que possam concorrer na sucessão.
Que fazem parte da herança bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias em
nome do falecido.
Está Conforme
Matola, aos 19 de Maio de 2022
A Notária
(Ilegível)

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

5040

1

Modalidade do Concurso

C.P/01/UGEA/INATUR/2022

Objecto Concurso

Data e hora da
entrega das
propostas

Data e hora de
abertura das
Propostas

Validade
das
Propostas

Produção de material
promocional diverso para o
INATUR, IP

28/6/2022
10.00 horas

28/6/2022
10.15 horas

90 Dias

Garantia provisória
(meticais)
N/A

2. Os Concorrentes interessados poderão obter informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no endereço abaixo indicado, durante as
horas normais de expediente, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), a depositar na conta bancária do Instituto Nacional de
Turismo, IP No 48668010001, Moza Banco, devendo-se apresentar o respectivo talão de depósito e levantar o Documento de Concurso, pretendido após
a sua confirmação.
3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado e serão abertas em sessão pública na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
4. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto no 5/2016, de 08 de Março.
Instituto Nacional de Turismo, IP
Av. 10 de Novembro, Praceta No 1196, No 40, 1o Andar
Tel. 21307320 ̸ 823063590 ̸ 843063590.

O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DA BEIRA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Maputo, Junho de 2022
A Entidade Contratante,
(Ilegível)
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MELHORAR A APRENDIZAGEM E CAPACITAÇÃO DAS RAPARIGAS EM MOÇAMBIQUE

(PROJECTO MOZLEARNING) - ID. DE PROJECTO: P172657

MINISTRY OF EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT
IMPROVING LEARNING AND EMPOWERING GIRLS IN MOZAMBIQUE
(MOZLEARNING PROJECT) - PROJECT ID: P172657

PRODUÇÃO DE LIVROS ESCOLARES DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA
A 7ª, 8ª E 9ª CLASSES DO ENSINO SECUNDÁRIO

DEVELOPMENT OF PORTUGUESE TEXTBOOKS FOR GRADES
7, 8 AND 9 OF SECONDARY EDUCATION

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) recebeu financiamento
do Banco Mundial para custear o Projecto “Melhorar a aprendizagem e capacitação das
raparigas” (Projecto MozLearning) e pretende aplicar parte dos fundos nos serviços de
consultoria para a produção de livros escolares de língua portuguesa para a 7ª, 8ª e 9ª classes
do Ensino Secundário.

The Ministry of Education and Human Development (MINEDH) has received financing from
the World Bank toward the cost of the Improving Learning and Empowering Girls Project
(MozLearning Project) and intends to apply part of the proceeds for consulting services
for Development of Portuguese Textbooks for Grades 7, 8 And 9 of Secondary Education.

Os serviços de consultoria (“os Serviços”) incluem a gestão de todo o desenvolvimento do
manuscrito e todo o conjunto de serviços editoriais para a transformação do novo programa
académico em livros escolares prontos a imprimir (PI) de Português para a 7ª, 8ª, e 9ª
classes. Os livros escolares PI serão entregues durante um período de 15 meses. Os Termos
de Referência (TDR) para a fase de aquisição primária podem ser recebidos pessoalmente ou
solicitar os TDR através de correio electrónico nos endereços indicados abaixo.
O MINEDH convida consultores editoriais elegíveis (“Consultores”) a manifestarem o seu
interesse em prestar os Serviços. Os Consultores interessados devem fornecer informações
que demonstrem que possuem as qualificações exigidas e experiência relevante para a
prestação dos Serviços. Os Peritos Principais não serão avaliados na fase de pré-selecção. Os
critérios da lista de pré-selecção são:
1. Dez anos de experiência na publicação de livros para o nível secundário em português.
2. Ter Produzido pelo menos três (3) livros semelhantes nos últimos (10) anos.
3. Experiência na produção e publicação de livros escolares em países em desenvolvimento
de língua oficial portuguesa.
Chama-se a atenção dos Consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14, 3.16, e
3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuarios do FPI” do Banco Mundial de Julho de
2020 (“Regulamento de aquisições”), que estabelece a política do Banco Mundial em matéria
de conflito de interesses.
Os consultores serão seleccionados de acordo com os procedimentos estabelecidos no
“Regulamento de Aquisições para Mutuários do FPI” do Banco Mundial, edição de Novembro
de 2020.
Os consultores podem associar-se com outras empresas para melhorar as suas qualificações,
mas devem indicar claramente se a associação tem a forma de uma joint venture e/ou de uma
sub-consultoria. No caso de uma empresa conjunta, todos os parceiros da empresa conjunta
serão solidariamente responsáveis pela totalidade do contrato, se seleccionados.
Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante os dias úteis das 8.00 às
14.00 horas. As manifestações de interesse devem ser entregues por escrito no endereço
abaixo indicado até 14 de Junho de 2022, às 10.00 horas para:
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Atenção: Sra. Maria Viação Mandlate, Chefe do Departamento de Aquisições
167, Avenida 24 de Julho, 7º andar, Sala 703, Maputo Moçambique.
E-mail: marcelaviacao@gmail.com e aquisicoes.minedh@gmail.com

The consulting services (“the Services”) include managing the entire manuscript development
and the full range of publishing services for transformation of the new academic program into
a ready-to-print (RTP) textbooks for Portuguese for Grades 7, 8, and 9. The RTP Textbooks
will be delivered over a 15-month period. The Terms of Reference (TOR) for the primary
procurement stage may be received in person or request the TORs via email at the addresses
given below.
MINEDH now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in
providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating
that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.
Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage. The shortlisting criteria are:
1. Ten years of experience in textbook publishing for secondary level in Portuguese
2. Has produced at least three similar (3) textbooks in last (10) years
3. Experience with textbook development and publishing in Portuguese-speaking
developing countries.
The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17
of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 (“Procurement
Regulations”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.
Consultants will be selected in accordance with the procedures set out in the World
Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers” edition November, 2020;
Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should
indicate clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a subconsultancy. In the case of a joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly
and severally liable for the entire contract, if selected.
A Consultant will be selected in accordance with the QCBS method set out in the World
Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers” edition November, 2020.
Further information can be obtained at the address below during 8:00H to 14:00H on
working days.   Expressions of interest must be delivered in a written form to the address
below by June 14th, 2022 at 10:00 hours to:
Ministry of Education and Human Development
Attention: Mr. Maria Viação Mandlate, Head of Procurement Department
167, 24 de Julho Avenue, 7th floor, Room 703, Maputo Mozambique.
E-mail: marcelaviacao@gmail.com and aquisicoes.minedh@gmail.com
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SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS (RFP)

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiadaos (ACNUR Moçambique), está lançando um concurso público para contratação de fornecedores para o seguinte Lote:

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR Mozambique), is launching this
RFP for the following:
REFERENCE

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO DO ITEM

ITB/HCR/MOZNA/2022/001

Contrato para Construção de 950 Abrigos Duráveis em Corrane IDP Site e
Assentamento de refugiados de Marratane em Nampula

Empresas interessadas e qualificadas são convidadas a enviar um email requisitando os cadernos
de encargo para: mozmasupply@unhcr.org A data do encerramento do concurso é 27 de Junho de
2022.
Visita Obrigatória 1
Data: 16/6/2022 Location: Assentamento de refugiados de Marratane, Nampula. Horas: 10hrs.
Confirmação de participação até 14/6/2022.
Visita Obrigatória 2
Data: 17/6/2022 Location: Centro do Distrito de Corrane, Meconta. Horas: 10hrs. Confirmação de
participação até 14/6/2022.
Por favor, inserir no título do e-mail, a referência do concurso seguido do nome da sua empresa
Ex: RFP/HCR/MOZNA/2022/001_ NOME DA SUA EMPRESA

ITEM DESCRIPTION

RFP/HCR/MOZMA/2022/001

Construction of 950 Durable Shelters in Corrane IDP Site and
Maratane, Province of Nampula, Mozambique

The interested Constructors are invited to send an email requesting tender documents to:
mozmasupply@unhcr.org. Closing date for the tender is 27 June 2022.
Mandatory Site Visit 1
Date: 16/6/2022 Location: Maratane Refugee Settlement, Nampula. Time: 10am. Confirmation of
participation by 14/6/2022.
Mandatory Site Visit 2
Date: 17/6/2022 Location: Corrane District Centre, Meconta. Time: 10am. Confirmation of participation by 14/6/2022.
Please insert in the subject line of your email, the tender Reference Number followed by your company name.
Eg: RFP/HCR/MOZNA/2022/002_COMPANY ABC
4988

LEMBR

ETE

Já renovou a sua
Subscrição dos
jornais?

Faça a sua subcrição do jornal
e disponha da actualidade sem sair do escritório
Termos e condições aplicavéis
www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desafio.co.mz

LEMBRETE

Já renovou a
Faça a sua subscrição e receba o seu
Jornal em casa!
www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desafio.co.mz

Baixe o aplicativo Notícias digital na Playstore ou Appstore e leia os nossos jornais.
Termos e condições aplicavéis

sua Subscrição
dos jornais?
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Superfície 75 334 km²
População 1 228 514 (2007); 12 Distritos

Província procura melhorar
exploração de potencialidades

A

PROVÍNCIA de Gaza
está a redimensionar
as suas apostas na cadeia de valor da agro-pecuária, sobretudo
para a produção, em grande
escala, de cereais, grãos e leguminosas bem como o gado,
visando a auto-suficiência.
Para o efeito, teve lugar na
semana passada, na cidade de
Xai-Xai, a VIII feira provincial
de negócios. O evento juntou
mais de 70 expositores oriundos de todos os distritos de
Gaza, e outros das províncias
de Inhambane, Maputo e cidade de Maputo.
A ideia, segundo os mentores da iniciativa, foi de buscar parcerias inteligentes que
possam se traduzir em investimentos para a exploração de
potencialidades,
sobretudo
nos ramos da agro-pecuária,
pesca, turismo e indústria de
processamento.
Gaza apresentou-se no
evento com suas culturas de
bandeira, nomeadamente arroz, castanha de caju, assim
como peixe e produtos derivados de culturas locais. Foram
apresentados outros serviços

Executivo de Gaza esperançado no alcance do auto-sustento

de linha de crédito, tecnologia
e artigos de adorno.
Inhambane, por sua vez,
exibiu derivados da castanha
de caju e coco processado,
óleo, peças de cabedal. A cidade e província de Maputo

apresentaram-se com soluções
de energias renováveis para o
apoio ao agro-precessamento,
e com medicamentos naturais
para cura e controlo de doenças
crónicas.
Na ocasião, a governado-

ra de Gaza, Margarida Chongo
lançou o desafio ao empresariado nacional e estrangeiro
para direccionar os seus investimentos para a província, por
acreditar que existem melhores condições hidro-ecológicas

Sul-africanos sondam mercado
agro-processamento, pecuária, agricultura e pesca.
“É uma reacção positiva, tendo em
conta que há dois meses estivemos na
África do Sul, com carteira de projectos.
Com a vinda deste grupo de investidores
acreditamos que vamos resolver, de forma
gradual, algumas preocupações levantadas

A GOVERNADORA de Gaza fez saber da
vinda, dentro de dias, de uma missão
empresarial da África do Sul que pretende buscar oportunidades de investimento
na província. Os sul-africanos chegam a
convite do executivo provincial, já com
projectos devidamente seleccionados para
serem intervencionados, nos ramos do

pelos produtores relacionadas com a falta
de embalagens e selagem dos seus produtos, assim como esperamos outras acções
que possam impulsionar a nossa economia”, sublinhou.
Outro parceiro estratégico do Governo
é o Botswana, que há dias visitou a província com interesses económicos.

Malária preocupa autoridades em Bilene
liações dos últimos anos, constatar que
Macia tem registado aumento de casos.
Precisamos de controlar a situação”.
Falando à população da vila da Macia,
Parruque fez menção ao facto de “infelizmente, alguns cidadãos continuarem
a usar as redes mosquiteiras de distribuição gratuita para actividades agrícolas ou
mesmo para a pesca. Esta prática não ajuda na luta que estamos a travar contra a
malária”, disse.
O governante disse que alguns chefes de família não aceitam a presença dos
roceadores em suas casas para procederem a pulverização contra o mosquito.
Esta recusa, segundo Parruque, pode

AS autoridades do distrito de Bilene estão
preocupadas com o aumento do número
de casos de malária, não obstante as campanhas desencadeadas no sentido de inverter esta tendência. O administrador do
distrito de Bilene, Matias Parruque, disse
que os indicadores abrem espaço para
uma maior preocupação.
Parruque lembrou que “durante muitos anos tivemos índices extremamente
altos, mas por conta de um programa de
distribuição de redes mosquiteiras e pulverização intra-domiciliária conseguimos reduzir os cerca de 50 mil casos por
ano para perto de 7000/8000”, apontou
para depois lamentar o facto de “das ava-

estar a influenciar o aumento de casos
de malária. É neste contexto que apela ao trabalho conjunto para melhorar o
cenário.
Entretanto, o presidente do Conselho
Municipal da Macia afirmou que “decorrem acções visando consciencializar
a população a pautar por prevenção de
modo a evitar que os números continuem
a subir. Neste momento os casos variam
entre 1000 e 1500 por ano. Estamos a trabalhar com os líderes comunitários no
sentido de sensibilizar à população a usar
a rede mosquiteira e a aceitar a pulverização das suas residências como forma de
prevenção”, referiu.

A VOZ DO CIDADÃO

Jovens lamentam
falta de oportunidades

para a criação de cadeia de valor agrário e pecuário, sectores
que constituem prioridades na
estratégia de desenvolvimento
do executivo, principalmente
no que diz respeito ao aumento
da produtividade e da diversidade da economia.
Margarida Chongo disse, a
título de exemplo, que a zona
norte da província ostenta
enorme potencial para a cultura de mapira, mexoeira, feijão,
gergelim e criação de gado que
podiam contribuir, sobremaneira, para a alimentação da
população daquela região bastante afectada pela fome.
Além de diversificar a economia, tais medidas poderiam
reduzir as importações e contribuir para o bem-estar dos
cidadãos, para além de garantir
o auto-sustento da população.
“Estamos a estimular a
produção para reduzir o hábito de ‘mão estendida’ da
nossa população, através do
aproveitamento das potencialidades locais. Há capacidade para se produzir em
grande escala diversas culturas de cereais, grãos e raízes
e outras de rendimentos e de
auto-sustento que poderão
aliviar a fome e a pobreza. A
nossa meta é erradicar a fome
ao nível zero, e os resultados
devem ser visíveis a curto e
médio prazo”, disse a chefe
do executivo provincial.

FOTOS N. BAMBO

Aumenta movimento
fronteiriço

Emitidos 10 mil documentos de viagem em Gaza

AS fronteiras da província de Gaza registaram um
aumento em 1126 por cento do movimento nos
primeiros cinco meses do ano em curso comparativamente a igual período do ano passado. Esta
tendência crescente vem se registando desde que
se anunciou o alívio das medidas restritivas impostas pela pandemia da Covid-19.
De acordo com o porta-voz da Direcção Provincial da Migração em Gaza, Abeldo Nhanombe, atravessaram os postos fronteiriços terrestres
e aéreo um total de 4845 viajantes de diversas
nacionalidades, contra 395 de igual período de
2021. Os números significam um aumento de
mais 1126 por cento do movimento registado no
período similar do ano anterior, altura da vigência do estado de calamidade pública que obrigou
ao encerramento de algumas fronteiras.
No mesmo período, foram emitidos mais de
10 mil documentos de viagens para cidadãos nacionais. Este número que satisfaz a instituição
tem como meta atribuir perto de 15 mil documentos de viagem até ao final do ano.
Igualmente, a instituição diz ter abortado 33

tentativas de migração ilegal, ao interpelar naquele período 1858 cidadãos estrangeiros, dos
quais 33 foram obrigados a regressar aos países
de origem devido à sua situação irregular. Destes
cidadãos, destacam-se 24 malawianos repatriados através do posto de travessia de Biribiri, na
província de Tete, ponto através do qual tiveram
acesso ao território nacional. Oito estrangeiros
foram encaminhados para os serviços de Migração na cidade de Maputo, e um devolvido à procedência via fronteira de Ressano Garcia.
Como parte da estratégia para conter a circulação e permanência de estrangeiros ilegais no
solo pátrio, um total de 869 cidadãos estrangeiros em situação de trabalho, requerentes de asilo
e refugiados foram cadastrados, no sentido de
disporem de títulos de identificação.
Segundo Nhanombe, o serviço de Migração
está a intensificar o controlo nos postos fixos de
fiscalização de Incoluane, no distrito de Bilene,
Chizavene em Mandlakazi e no posto intermédio
da cidade de Xai-Xai para o reforço do combate à
imigração ilegal.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
13ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Torna-se público que pela Décima Terceira Secção
do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, nos Autos
de Acção Ordinária nº 01/2022-B, pendentes
neste Cartório, movidos pela autora GEOMA
MOÇAMBIQUE, LDA, com sede na cidade de Maputo,
contra a ré SC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, com
sede na Av. Josina Machel, nº 397, 5º andar, com sede
na cidade de Maputo, ora em parte incerta, é esta ré
citada para contestar, querendo, apresentar a sua
defesa no prazo de vinte dias, que começa a correr
depois de finda a dilação de trinta dias dos éditos,
a contar da data da segunda e última publicação
deste anúncio, conforme os fundamentos da petição
inicial, cujo duplicado se encontra à disposição
nesta Secção, onde poderá ser solicitado nos dias

úteis, dentro das horas normais de expediente, com
a advertência de que a falta de contestação importa
o prosseguimento dos autos, seus ulteriores termos
até final à sua revelia.
Maputo, aos vinte e seis dias do mês de Abril do ano
dois mil e vinte e dois
A Secretaria Judicial
(Ilegível)
Verifiquei
A Juíza de Direito
Maria da Luz
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Serviço de Restauração Escolar

FOTOS N. BAMBO

No âmbito da reabertura da cantina escolar, o Conselho de Administração da Associação de Pais de
Alunos do Lycée Français International Gustave Eiffel (APA-LFIGE) convida empresas interessadas
a apresentarem propostas para o serviço de restauração escolar (almoços e lanches).

Marta Matsinhe

Cláudio Sebastião

JOVENS de Xai-Xai lamentam a falta de
oportunidades de emprego, o que dificulta, inclusive, o desejo de ter habitação
própria.
Marta Matsinhe, de 28 anos e formada em Psicologia Educacional, é exemplo
disso. Afirma que não tem havido oportunidades para a juventude. Diz, igualmente
, ter perdido a noção do número de vezes
que concorreu a uma vaga de emprego.
“Já perdi a noção do número de tentativas, mas sei que concorri várias vezes, sem
sucesso, para vagas em empresas públicas
bem como privadas. Não tem sido fácil e
estou a ficar desesperada”, considerou.
Por seu turno, Cláudio Sebastião, for-

Janete Chilaule

mado em ensino de física, lamenta a falta
de políticas concretas de emprego.“É uma
situação triste. Muitos jovens estão desempregados, pois mesmo com formação
não têm havido oportunidades. O sentimento é de descontentamento, sobretudo
porque somos pessoas com formação. Não
estamos a lamentar só porque gostamos,
pois dói ficar em casa. As políticas que
usam para a selecção se baseiam no apadrinhamento. Só entra quem tem conhecido”, disse Cláudio Sebastião para quem
o sonho de casa própria para a juventude
fica adiado.
Janete Chilaule, de 29 anos e formada
em Agro-pecuária, disse que concorreu

Amâncio Bento

várias vezes, mas sem sucesso. “Inscrevi-me no projecto Sustenta, mas simplesmente fui excluída. Mesmo nos projectos
de iniciativas juvenis, os poucos que se beneficiam são os que têm alguma influência”, afirma.
Amâncio Bento, desempregado e formado em mecânica, admite existirem
oportunidades, mas o problema é como
aceder. “Eventualmente até possa estar
interessado no auto-emprego, mas se não
tiver apoio, vai ser difícil iniciar. Precisamos que alguém nos ajude a começar”,
disse, lamentando o facto de se estar a
adiar o sonho de muitos de ter casa própria.

As refeições das crianças devem ser equilibradas e variadas e responder as suas necessidades
nutricionais e de saúde. Para cumprir com estas exigências, é desejável que os ingredientes
provenham, o quanto possível, da agricultura local e biológica.
Os interessados poderão ter acesso aos termos de referência e outros detalhes do concurso no lycée
ou no site do lycée: www.lyceemaputo.org
As ofertas técnicas e financeiras devem ser separadas e entregues ou enviadas por email,
com a referência “Cantina escolar”, até 20 de Junho de 2022, às 12.00 horas.
Lycée Français International Gustave Eiffel
Atenção: Sra Chaline Leclair
Rua do Rio Raraga, nº 203, B. Polana-Caniço B, Maputo-Moçambique
E-mail: damien.dessens@aefe.fr e charline.leclair@aefe.fr
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Dia Mundial do Ambiente:
“Uma só terra” Foi
verdade em 1972.
É verdade em 2022
METTE SUNNERGREN*
“UMA só Terra” foi o lema da Conferência de Estocolmo de 1972, e foi verdade nessa altura. Hoje 50 anos depois,
o mesmo lema é verídico e continua a
ser relevante. O planeta terra é a nossa
única casa, os seus recursos são finitos,
por isso devemos saber utilizá-los de
forma sustentável, para que as gerações
futuras também possam usufruir deles.
Foi verdade em 1972 quando reconhecemos que “graças à rápida aceleração da ciência e da tecnologia, o homem
adquiriu o poder de transformar, de inúmeras maneiras e em uma escala sem
precedentes” o meio ambiente que o rodeia. Foi verdade naquela altura, quando
reconhecemos que “devemos orientar
as nossas açcões em todo o mundo com
particular atenção às consequências que
elas podem ter para o meio ambiente.
Foi verdade quando reconhecemos
em 1972, que para inverter o rumo que
estávamos a tomar, era “necessário que
cidadãos, comunidades, empresas e instituições, em todos os níveis, aceitem as
responsabilidades que têm e que todos
eles participem de forma equitativa, neste esforço comum.”
Foi verdade e com expressa convicção comum, que definimos (26) vinte
seis princípios congregados na Declaração de Estocolmo de 1972, dos quais,
o primeiro princípio confunde-se muito
com nossos valores suecos:
“O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao gozo de
condições de vida adequadas num meio
ambiente de qualidade que lhe permita
levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger
e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. “
Foi com base nesta convicção comum que decidimos criar o Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).
Hoje passados 50 anos, ainda temos
a mesma convicção e acreditamos nos
mesmos princípios.
“Uma só terra” foi verdade em
1972, quando o planeta tinha cerca de
4 bilhões de habitantes. Hoje continua
a ser verdade, a nossa terra é a mesma,
mas mais diferente, com muitos desafios
ambientais e climáticos e com o dobro
da população mundial de 1972. Hoje,
ao celebrarmos o 50º aniversário dessa
verdade que foi em 1972, convidamos
uma vez mais o mundo a considerar os
caminhos para um futuro verdadeiramente sustentável. É por isso que Per
Bolund, antigo Ministro do Ambiente
e do Clima da Suécia, e Vice-Primeiro-Ministro, afirmou: “Como orgulhoso
anfitrião do Dia Mundial do Ambiente
de 2022, a Suécia irá destacar as preocupações ambientais mais prementes,
mostrar as iniciativas do nosso país e os
esforços globais para enfrentar as crises
climáticas e da natureza. Convidamos a
comunidade global de todo o mundo a
participar nas importantes discussões e
celebrações.”
“Uma só Terra”, mais do que um
lema, é uma campanha mundial que
se pretende que cada um celebre o Dia
Mundial do Ambiente através de acções

ambientais colectivas destinadas a colmatar as lacunas da implementação dos
compromissos assumidos desde 1972,
colocando a ciência no centro das nossas
acções e, agindo em solidariedade com
aqueles que muitas vezes contribuíram
menos para os problemas, mas que são
os mais afectados pelas consequências.
Após o acordo de Paris de 2015, e
para mostrar a seriedade dos compromissos assumidos, a Suécia aprovou
uma lei em 2017 na qual se compromete a ser o primeiro país do mundo a
ser carbono neutro até 2045. Por isso, a
Directora Executiva do PNUMA, disse
que: “O papel da Suécia de ser anfitriã
do Dia Mundial do Ambiente em 2022
é, portanto, reflexo de um compromisso
histórico de liderança e de um elevado
nível de ambição para o futuro.”
A verdade de hoje obriga-nos a colocar a natureza e as pessoas no centro
do trabalho ambiental para melhor construir e reconstruir uma sociedade mais
verde à medida que atravessamos as
várias vagas da pandemia da Covid-19.
A Suécia tem investido fortemente em energias renováveis desde há
alguns anos: apenas 1% dos resíduos
residenciais do país é enviado para aterros sanitários; mais de 90% das latas de
alumínio são recicladas; 993 mil kg de
resíduos orgânicos (restos de alimentos)
são recolhidos mensalmente em Estocolmo e transformados em gás, utilizado como combustível para autocarros e
táxis; as fontes renováveis representam
52% de toda a matriz energética sueca
(95% deste total provém das centrais hidroeléctricas). Neste âmbito, Estocolmo
quer ser a primeira capital do mundo a
ter um sistema de aquecimento urbano
“carbono negativo”, com o objectivo
não só de compensar os poluentes emitidos para gerar calor no inverno, mas
também de assegurar que as medidas de
compensação excedam o volume de gases nocivos para o meio ambiente libertados para a atmosfera. Estes são alguns
exemplos do compromisso sueco.
Ao mesmo tempo que celebramos o
Dia do Ambiente, a Suécia decidiu, com
o apoio do Quénia, acolher entre os dias
2-3 de Junho de 2022, uma conferência Internacional chamada “Estocolomo+50, com o lema “Um planeta saudável para a prosperidade de todos - a
nossa responsabilidade - a nossa oportunidade”, sobre o evento a actual Ministra do Clima e do Ambiente, Annika
Strandhäll afirmou: “Os países do mundo fizeram muitas promessas e compromissos, mas a implementação deixa algo
a desejar. Muito mais precisa de ser feito
rapidamente, se quisermos inverter a
tendência, e é por isso que é importante
que o mundo se reúna e discuta o caminho a seguir”.
Pois, como bem disse o falecido Primeiro-Ministro da Suécia, Olof Palme,
na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente de 1972:
“O nosso futuro é comum”. Temos
de o partilhar em conjunto.Temos de o
moldar juntos”.
Foi verdade em 1972. É verdade
hoje em 2022.
* Embaixadora da Suécia em Moçambique
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O munícipe: 10 anos depois
SILVA J. MAGAIA
NÃO consegui suster a tentação. – Bom, em tempos trabalhei no
Município e posso explicar-lhe porque é que isto é assim… Interrompeu-me de novo.
– Bem me pareceu que conhecia essa cara. Vi-a várias vezes na
televisão. Você é da câmara municipal. Foi você que nos mandou
sair do bairro da Maxaquene e nos deu terrenos e dinheiro para
irmos para o Benfica, ou “Jorge Dimitri” como vocês lhe chamam.
Sabe quanto gastam agora aquelas famílias para levarem as crianças à Escola ou para virem à cidade tratar dos seus assuntos? Imagina onde e como inventam dinheiro para tudo isso?
Fez uma pausa como se estivesse à espera que eu respondesse,
já que finalmente havia retomado a fala. Preferi voltar a calar-me e
admitir mais uma vez que o mundo é pequeno e o destino infalível.
– Por não aguentar mais o sufoco, acabei abandonando a minha família. Todas as noites era a mesma coisa lá em casa: fome,
barulho e brigas. Passei a ser a vergonha da vizinhança. Foi assim
que comecei a fumar passa e a beber para esquecer, mas isso só
veio piorar a situação. Já tinha esgotado todo o dinheiro que recebi
em troca da casa que destruíram para construir a nova estrada. Juro
que não usei nem uma quinhenta para outro fim que não fosse a
construção da casa. A minha ex-mulher é testemunha. Trabalhávamos dia e noite a bater blocos. Ela ajudava trazendo água em
bidões. Emagreci por não dormir direito, de olho nos materiais
para que não fossem roubados. Quando concluímos a casa já não
tínhamos mais dinheiro. O negócio que a minha mulher fazia na
Maxaquene não funciona no Benfica. Lá toda a gente compra tomate e carvão na estrada, quando quer e como quer. Ninguém quer
comprar aos montinhos. Antes era uma mulher digna. Não imaginas como ela é bela. Agora trabalha à noite, não sei aonde. Deixa
as crianças sozinhas e vem à cidade em noites alternadas, às Terças
e Quintas-feiras. Diz que a patroa é muito generosa e recolhe-a, a
ela e outras miúdas doutros bairros, num machibombinho que as
traz ao serviço no coração da noite e leva-as de volta na manhã
do dia seguinte. Parece que trabalha aqui bem pertinho, naquela
grande avenida ali em cima. Normalmente, às sextas-feiras de manhã dispensa o carro do serviço e antes de voltar para casa passa a
deixar-me uma mancheia de notas. Costuma vir sempre muito bem
vestida, pintada e bonita, mas com um ar cansado, de chinelos e
segurando os sapatos na mão. É disso que eu vivo. Alimento-me
do suor da minha ex-mulher. Diz que usa a outra parte do dinheiro
para cuidar das crianças, pagar a escola e o hospital. Não vai resis-

tir muito tempo a este sacrifício. O pior é que não tenho coragem
para voltar para casa. Não quero viver como um parasita junto dos
meus filhos. Prefiro ficar aqui. Afinal não foi para isto que vocês
nos tiraram do bairro?
Pareceu-me ver lágrimas nos seus olhos, mas pensando melhor
concluí que era imaginação minha. Estava demasiado escuro para
poder ver lágrimas naquele rosto amargurado. Talvez fossem lágrimas nos meus próprios olhos…
– E agora? O que vais fazer? Já te disse tudo o que querias
saber. O que queres mais?
Continuei calado, agora não como estratégia para lhe soltar a
língua, mas porque de facto não tinha nada para dizer. O que poderia eu dizer? Afinal era parte das causas daquele martírio. Talvez
não directamente, mas tendo participado no processo tinha que o
assumir. É que o diálogo real, genuíno, só acontece quando todos
os envolvidos estão ao mesmo nível e têm o mesmo poder. Normalmente a realidade não é essa. E este não é um problema técnico
dos processos participativos. É uma questão política.
No silêncio que se seguiu revi o filme. Uma mãe inocente que
decidiu prostituir-se quando percebeu que não tinha escolha depois
que o marido a abandonou com dois filhos menores, será apontada
como sendo o problema. Ninguém irá apontar o dedo às causas.
Ela simplesmente seguiu as pegadas do marido, ambos outrora
moradores na cidade e agora de volta à urbe como indigentes, cada
um com o seu propósito. O ex-marido, iletrado, mas iluminado,
decidira iniciar um novo ciclo de fixação até que um dia alguém o
fosse desalojar e indemnizar em respeito àquela ocupação de boa-fé, conforme reza a lei. Até lá, a ex-mulher vai se mantendo com
os escassos frutos da sua macieira proibida, que ao mesmo tempo
servem para alimentar e vestir os filhos. Quantas famílias que julgámos ter elevado a uma condição de vida melhor estarão nesta
situação? “Tenho que revisitar o Benfica. Tenho que ir ver com os
meus próprios olhos a agonia a que na ambição do sucesso político
acabamos condenando a nossa gente. Tenho que me redimir de alguma forma e revelar aos demais este erro grave. Tenho que dar a
mão à palmatória e contar a verdade”.
Lembrei-me que certa vez estava num seminário organizado
por uma instituição do Governo em parceria com a filial local duma
firma estrangeira que se diz orientada para a transformação de territórios, especializada em deslocar pessoas sem lhes criar dano.
Dizem que é possível. No meio do debate, dividido entre os meus
pensamentos e as infindáveis discussões, ainda consegui prestar
atenção a uma jovem de bela fala, de microfone em punho no meio

(Concl.)

da audiência, anunciando um livrinho que estava à disposição dos
participantes no corredor adjacente à sala.
– O livrinho intitula-se “A Minha Aldeia”, dizia a jovem gingona. O subtítulo é “Histórias do Reassentamento”. Não vos quero
cansar, mas permitam-me que leia apenas a introdução. São só dois
parágrafos: “Chamo-me Inocêncio dos Rios, tenho dez anos e vivo
num lugar chamado Bairro de Reassentamento onde não há quase
nada, apenas algumas árvores e arbustos. Estão a demarcar a rua
principal, que vai ter dez metros de largura, enquanto as outras, no
interior do bairro, serão menores. As medidas dos talhões são fáceis
de recordar: trinta ou quarenta metros à frente e quarenta metros de
fundo. É num desses talhões que meu pai diz que vão fazer a nossa
casa definitiva, e é perto da área da futura escola.”
– Se não tens mais nada a dizer vai. Vai-te embora e deixa-me
em paz. Estou à espera que me venham tirar daqui e me paguem a
indemnização que mereço numa zona tão nobre como esta. Famba
Mupfana… (Vai-te embora miúdo…)
Levantei-me sem dizer uma palavra. Estava estupefacto. Jurei
que doravante passaria por ali todos os dias a todas as horas para
acompanhar até ao fim, passo a passo, a angústia daquele munícipe.
No dia seguinte passei por lá duas vezes, uma de manhã outra no final do dia. Na primeira passagem o meu munícipe estava
atarefado, aparentemente a aproveitar o tempo fresco para limpar
e arrumar o quintal. Apenas consegui distinguir-lhe a silhueta na
parte que convencionei chamar por traseiras da casa. Na segunda,
voltei a ficar extasiado. Até parei para observar com atenção. Ainda
descendo a encosta pareceu-me vê-lo numa posição sem precedentes, esquisita. E era verdade. Estava semideitado numa espécie de
sofá improvisado com duas meias cadeiras de plástico partidas. No
princípio julguei que tivesse retomado as guitarradas, mas chegado
mais próximo percebi que não: a cerca de quatro metros donde ele
estava, jazia um velho aparelho de TV, com o ecrã preto obviamente, encarando-o cego e mudo. Desta vez o banco improvisado
duma lata vazia coberta com uma peça de roupa fazia de mesinha
para a TV. Passava pouco das 4 horas da tarde, num Sábado cheio
de sol, lindo como só as tardes do Outono conseguem ser. Ocorreu-me que ele, na sua fértil imaginação, estivesse a deliciar-se com as
jogadas geniais do Messi mais dez barcelonas. Apeteceu-me parar
e fazer-lhe companhia. Admiro o Barcelona. Mas logo recordei-me
que o meu mundo é Real ao passo que o seu, ou “o dele”, poderia
continuar a ser virtual enquanto assim o quisesse e desejasse. Ou
até que chegasse o dia fatídico. Não tardou muito. Nunca mais o vi.
10 anos depois, onde estará agora o meu Munícipe?

Melhorar qualidade dos materiais de construção
ERNESTO VASCO
EDIFICAR uma obra, por mais pequena que seja, tem sido difícil
para grande parte da população. E a situação complica-se ainda
mais quando os mestres ou construtores dizem ao proprietário da
obra que determinados materiais devem ser adquiridos consoante
a marca ou o local de venda.
Refiro-me às construções feitas a título individual, aquelas que
não são edificadas por empresas de renome e que, regra geral, não
tem nenhuma autorização do Município de Maputo, por exemplo,
pelo facto de nem sequer ter o DUAT.
Refiro-me aos construtores, nossos compatriotas, que tendo
trabalhado em grandes empreendimentos, com o tempo foram ou
vão adquirindo experiência ao ponto de se tornarem auto-suficientes em termos de conhecimentos sólidos para serem eles próprios
a comandar a obra.
Pois, exigem-nos materiais que alegadamente oferecem alguma qualidade à obra. A partir da selecção dos materiais que os
construtores fazem, sempre me questiono: afinal, porque se admite a entrada e comercialização de produtos de baixa qualidade,
mesmo sabendo que pode constituir risco? Ou ainda, será que os

nossos construtores procuram capacitar-se para saber lidar com os
novos produtos que chegam no mercado?
É frequente ouvir de electricistas que nos ajudam a fazer instalação para poder beneficiar da corrente eléctrica que nem todo o
material solicitado deve ser adquirido em qualquer loja pois, existem os mais sensíveis que devem ser comprados em casas específicas, cujos valores também são elevados.
A partir da altura em que o electricista nos faculta essa informação, certamente que isso vai perturbar ao ponto de tudo fazer
para ir a loja especializada. Será o tipo de marketing que estas lojas
fazem ao ponto de se ter a certeza do produto? Não sei.
A verdade é que informações dessa natureza torturam os indivíduos, sabido que se trata de materiais sensíveis por um pequeno
descuido pode resultar num incêndio, cujos prejuízos são imprevisíveis.
Igualmente, quando pretendemos fazer a canalização de água
nas residências, os canalizadores nos falam de certos materiais duradoiros em relação aos outros. E, cada vez que um produto entra
no mercado, a tendência é de desvalorizar o outro, alegadamente
porque o que acaba de chegar revela ser de maior qualidade. Enfim, são situações que baralham as pessoas e acabam perpetuando
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a pobreza, uma vez que a obra nunca mais chega ao fim.
O mesmo se pode dizer, por exemplo, do ferro de construção.
Fala-se bastante da necessidade de adquirir ferro de determinada
proveniência, alegadamente porque os outros são de baixa qualidade e não oferecem segurança à infra-estrutura. Outros ainda
dizem que o mesmo facilmente se desgasta e chega a se tornar pó
quando estiver em contacto, várias vezes, com a água.
Verdade ou não, o que os cidadãos pedem é que as autoridades
se certifiquem da qualidade dos produtos colocados no mercado.
Os consumidores estão a sofrer bastante com a questão qualidade,
uma vez que ninguém quer gastar dinheiro para, em pouco tempo,
chegar a conclusão de que o seu esforço foi em vão por causa da
qualidade dos materiais que adquiriu.
Sendo assim, existem padrões de qualidade aceitável que as
autoridades competentes devem estar atentos a eles. Pois, baixa
qualidade implica perpetuar a pobreza. Investe-se sempre para o
mesmo bem e não se consegue dar um passo em frente.
Deste modo, sou de opinião que as inspecções devem ser
rigorosas, não deve haver complacência para os que infringem
as normas, pois se assim for, estarão a agir contra o desenvolvimento.
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DOS PAÍSES DA CPLP

Moçambique será
palco do VII congresso
de educação ambiental

O

MOÇAMBIQUE e Suécia vão
continuar a cooperar nos assuntos ambientais ligados a
florestas, conservação e mudanças climáticas, bem como
na área de energias renováveis.
Neste campo de cooperação
faz também parte o acesso
ao financiamento, através de
fundos climáticos e o fortalecimento da capacidade institucional.
A renovação dos laços de
cooperação entre os dois países na área do ambiente aconteceu sexta-feira última, num
encontro bilateral que a Ministra da Terra e Ambiente,
Ivete Maibaze, manteve com a
Ministra de Cooperação e Desenvolvimento Internacional
da Suécia, Matilda Ernkrans, à
margem da Conferência Internacional Estocolmo +50.
Maibaze fez um panorama
da implementação de iniciativas de adaptação e resiliência

Ivete Maibaze interagindo com a sua homóloga sueca Matilda Ernkrans

climática, com enfoque aos
planos locais de adptação ao
nível dos distritos.
Por seu turno, a ministra
sueca reiterou a importân-

cia da cooperação existente
e falou da necessidade de um
levantamento para aferir o
impacto das iniciativas e projectos que contam com o fina-

ciamento daquele país, para
posteriormente definirem-se
novas linhas de actuação e
consolidação das que vêm decorrendo.

Vietname desenvolve
primeira vacina contra
a peste suína africana

Comiche apreciando artigos resultantes da reciclagem do coco

PAÍS vai acolher, no
próximo ano, o VII
Congresso Internacional de Educação
Ambiental da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP), um
evento bi-anual.
O facto foi anunciado
ontem em Maputo, pela Secretária Permanente do Ministério da Terra e Ambiente,
Irene Fumo, na esteira das
celebrações do Dia Mundial
do Ambiente, efeméride que
no país foi comemorada sob
o lema “Uma só Terra pela
Resiliência Climática” tendo
em vista o impacto dos eventos climáticos extremos sobre a vida das comunidades.
Fumo justificou a pretensão do Governo ao acolher
este evento internacional e
ao reconhecimento do papel
que a educação ambiental
assume na busca de soluções
perante os problemas ambientais e a transformação do

Renovada cooperação
com a Suécia

indivíduo, para melhor lidar
com os desafios da natureza.
“Esta candidatura para
acolher o VII Congresso Internacional de Educação
Ambiental expressa o comprometimento do Governo
de Moçambique em integrar
os valores do ambiente nas
políticas, programas educacionais, programas de governação e nas economias dos
países da nossa comunidade,
em prol de um desenvolvimento sustentável”, disse.
A ocorrência de eventos
climáticos que assola o país
tem devastado sobretudo,
as cidades costeiras entre as
quais Maputo.
Para contrariar esta tendência, o presidente do Município de Maputo, Eneas Comiche, fala de acções a serem
levadas a cabo pela edilidade
e parceiros como o Ministério
da Terra, com destaque para
o reforço de iniciativas para
aprimorar a beleza da cidade

e assegurar a recuperação das
áreas verdes urbanas, valorizando o melhoramento de
parques e jardins, restaurando e protegendo as áreas com
valor ecológico actualmente
degradadas.
Neste compromisso, Comiche destacou a atenção
especial nos mangais, zonas
pantanosas e investimento
em soluções inovadoras com
vista a melhorar a mobilidade
urbana.
Norteou a necessidade
deste desafio o facto de a expansão urbana estar a provocar o desmatamento de
extensas áreas antes inundáveis, para dar lugar a novas construções, raras vezes
acompanhadas pela provisão de sistemas de drenagem
adequadas.
O edil de Maputo reconheceu ser consequência
deste crescimento a redução
das reservas de inundações
e infiltração, conduzindo a

frequentes desentendimentos entre os munícipes e a
edilidade.
Como antídoto para parte destes problemas, Eneas
Comiche aponta a realização
de campanhas de limpeza
nos bairros, praias, mercados
escolas e via pública, acompanhadas pela sensibilização
e promoção de boas práticas,
com primazia ao plantio de
árvores nas artérias da cidade
e na orla marítima.
Na cidade de Maputo, o
Dia Mundial do Ambiente foi
marcado por uma maratona
de ciclismo, que teve como
ponto de partida e chegada
o Jardim Zoológico, onde decorreram igualmente, actividades de carácter social e recreativo, entre as quais uma
exposição-feira e registo de
nascimento, para além de
concursos sobre a educação
ambiental, dedicado a crianças do distrito Municipal Ka
Mubukwana.

O VIETNAME desenvolveu,
em parceria com investigadores norte-americanos, a
primeira vacina a ser administrada em porcos para combater a peste suína africana.
As autoridades vietnamitas deverão emitir uma autorização da vacina para que
seja comercializada apenas
no país, porque o objectivo é
exportar para ajudar os países
onde a epidemia está a causar
perdas económicas.
“A produção da vacina é
um acontecimento histórico.
O nosso objectivo é também a exportação”, disse o
vice-ministro da Agricultura
vietnamita, Phung Duc Tien,
sem apresentar um calendário para a comercialização e
estimativa da capacidade de
produção.
A peste suína africana,
inofensiva para os humanos,
mas devastadora para o gado,
foi detectada pela primeira

PUBLICIDADE

vez no Vietname, em Fevereiro de 2019. Desde então,
o país teve de abater milhões
de cabeças.
Nenhuma vacina comercial esteve até agora disponível em todo o mundo para
prevenir a doença. O imunizante vietnamita é desenvolvida desde 2020 em
parceria com peritos norte-americanos e foram realiza-

dos cinco ensaios clínicos.
A segurança e a eficácia do
produto foram confirmadas
pelo Serviço de Investigação
Agrícola do Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos da América (EUA), avançou Phung Duc Tien. “A duração de imunidade é de seis
meses”, apontou.
Embora o surto da peste suína tenha diminuído no

Vietname, a doença continua a causar estragos em
algumas partes do mundo.
Entre Janeiro de 2020 e
Abril do ano em curso foram comunicados mais de 1,1
milhão de casos, em suínos
domésticos em 35 países dos
cinco continentes, de acordo
com dados da Organização
Mundial de Saúde Animal
(OIE).

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

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE RICARDO AUGUSTO PALMA PINTO JORGE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e um de
Janeiro de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas quarenta e sete verso
a quarenta e nove, do livro de notas para escrituras diversas número
trezentos e sessenta e quatro, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial
de Maputo, perante mim, Danilo Momede Bay, Conservador e Notário
Superior, em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura
de Habilitação de Herdeiros por óbito de RICARDO AUGUSTO PALMA
PINTO JORGE, de sessenta e seis anos de idade, no estado de divorciado,
que era natural de Marromeu, filho de Manuel Joaquim Jorge e de Ana da
Conceição Palma Pinto Jorge.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da
sua última. Deixando como únicos e universais herdeiros de todos seus

bens, seus filhos: Ricardo Pinto Jorge, solteiro, maior e Melba Priscila
Pinto Jorge, casada com Belmiro Miguel Nhamithambo, natural de
Lisboa - Portugal, de nacionalidade moçambicana.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas
bancárias.
Está Conforme

Maputo, aos 31 de Maio de 2022
A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
Av. Dr. Nkutumula, nº 167, 1º andar, Prédio Hamburguesa - Matola
1ª Secção Cível

ANÚNCIO

Pela Primeira Secção Cível do Tribunal Judicial da Província de Maputo,
nos Autos de Acção Especial de Divisão de Coisa Comum, registados
sob o nº 01/22/B, pendentes nesta Secção correm éditos de 20 (vinte)
dias, contados da segunda e última publicação deste anúncio, citando
as rés: Silvia Mária Francisco Varela Paulino, com último domicílio
conhecido no Bairro da Mozal, contacto: 82-8949000, Esperança
Elizabeth Francisco Varela Paulino, com último domicílio conhecido
no Bairro da Mozal, contacto: 84-0377832, Sónia de Fátima Varela
Paulino, com último domicílio conhecido no Bairro da Matola “A”, Rua
Tomás Nduda, nº 127/B, Rosa de Rosário Varela Paulino, com último
domicílio conhecido na cidade da Matola, contacto: 82-3001296 e
Kelly Laura Varela Paulino Josefa, com último domicílio conhecido na
Av. Marien Ngouabi, cidade de Maputo, actualmente em parte incerta,
para, no prazo legal de 10 (dez) dias, que começa a contar findos o
dos éditos, contestarem, querendo, os presentes autos, que lhes move a
autora Célia de Saraiva Varela Paulino, pelos fundamentos constantes
da petição inicial, cujo duplicado se encontra à disposição das citadas
no Cartório deste Tribunal, onde poderá ser solicitado em qualquer dia
útil, dentro das horas normais de expediente. Advertindo-se-lhes de que
a falta de contestação importa à nomeação de peritos, por força do nº 1
do artigo 1052 do CP Civil.
Matola, aos trinta e um dias do mês de Maio do ano dois mil e vinte e
dois
O Escrivão de Direito
Dinis Francisco Nhantumbo
Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Berta Tiane
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FEDERAÇÃO MOÇAMBICANA DE EMPREITEIROS

FEDERAÇÃO MOÇAMBICANA DE EMPREITEIROS

XII SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL

XIII SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA

CONVOCATÓRIA

No uso das competências que me são conferidas pelo disposto na alínea a) do
número Um, do artigo Vinte e Nove, dos Estatutos da Federação Moçambicana
de Empreiteiros (FME), convoco as associações provinciais de empreiteiros à XII
Sessão Ordinária da Assembleia Geral, a ter lugar na sede da FME, sita na Av. Albert
Luthuli, n.º 1001, Prédio da APIE, Cidade de Maputo, no dia 8 de Julho de 2022,
pelas 9.00 horas, com a seguinte agenda:
1. Acta da X Sessão Ordinária da Assembleia Geral;
2. Relatório de Actividades do Ano de 2021;
3. Relatório de Contas do Ano de 2021;
4. Plano de Actividades e Orçamento para o Ano de 2022;
5. Diversos.
Se trinta minutos depois da hora marcada não estiverem presentes pelo menos
metade dos membros com direito a voto, a Assembleia Geral, conforme o disposto
no número Seis) do Artigo Vinte e Cinco dos Estatutos da FME, reunirá e deliberará
em segunda convocação com qualquer número de associados presentes.
Maputo, aos 3 de Junho de 2022

O Presidente de Mesa da Assembleia Geral
Agostinho Vuma

No uso das competências que me são conferidas pelo disposto na alínea
a) do número Um, do artigo Vinte e Nove, dos Estatutos da Federação
Moçambicana de Empreiteiros (FME), convoco as associações provinciais de
empreiteiros à XIII Sessão Extraordinária da Assembleia Geral, a ter lugar na
sede da FME, sita na Av. Albert Luthuli, n.º 1001, Prédio da APIE, Cidade de
Maputo, no dia 8 de Julho de 2022, pelas 11.00 horas, com a seguinte agenda:

1. Acta da XI Sessão Extraordinária da Assembleia Geral;
2. Revisão dos Estatutos da FME.

Se trinta minutos depois da hora marcada não estiverem presentes pelo
menos metade dos membros com direito a voto, a Assembleia Geral,
conforme o disposto no número Seis) do Artigo Vinte e Cinco dos Estatutos
da FME, reunirá e deliberará em segunda convocação com qualquer número
de associados presentes.
Maputo, aos 3 de Junho de 2022

O Presidente de Mesa da Assembleia Geral
Agostinho Vuma
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JORNADAS LITERÁRIAS EM CHÓKWÈ

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

Craveirinha reflectiu
princípios da negritude

PREVISÃO DE TEMPO
6 de Junho de 2022
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A POESIA de José Craveirinha
(1922-2003), o poeta-mor do
país, reflectiu os princípios da
negritude, uma corrente literária que visava a valorização
da cultura africana no continente e na diáspora face a
opressão colonial.
Este foi o posicionamento deixado pelo professor e
antropólogo
moçambicano
Guilherme Mussane, na palestra orientada aos alunos da
Escola Secundária de Chókwè,
província de Gaza, durante as
jornadas literárias organizadas
pela Associação dos Escritores
Moçambicanos (AEMO), no
último sábado.
O evento, que se enquadra
nas celebrações dos 100 anos
de nascimento de José Craveirinha, assinalados a 28 de Maio
último, juntou vários estudantes que por sua vez, exibiram os
seus talentos de poesia, dança,
música, teatro, moda e desenho.
Contou ainda com a realização de um concurso de
declamação que teve como
prémio livros, dicionários e
gramáticas oferecidas pela
AEMO, que também doou mais
de 200 obras diversas à Escola.

Craveirinha lembrado com momentos de muita diversão

Mussane explicou que a
negritude nasceu de vários
congressos pan-africanos, com
destaque para o quinto, realizado em Manchester, Inglaterra, em 1945, no qual negros da
África, América Latina e Estados Unidos discutiram, dentre
outras coisas, “a libertação política do continente”.
Lembrou que a partir dos
anos 1950, começaram a nascer movimentos nacionalistas

africanos, dentre eles a Frente
de Libertação de Moçambique
(FRELIMO), fundada em 1962
e que, em 1964, iniciou a luta
armada que culminou com a
proclamação da independência, em 1975.
“A poesia de Craveirinha
vai também militar na FRELIMO. Quando a luta começou,
no Sul do país, existia a quinta
região militar, e Craveirinha
veio a ser membro. Em 1964

inicia o conflito e o primeiro livro de Craveirinha, “Xigubo”,
é publicado na Casa dos Estudantes do Império, em Portugal”, comentou.
Para Mussane, os versos
do poeta-maior reflectiram o
sentimento dos africanos espalhados pelo continente e dos
negros de muitas regiões do
globo.
“Na sua poesia está reflectida a cultura de Moçambique,

o samba, rock, blues e outras
manifestações culturais dos
negros espalhados pelo mundo, por isso é muito importante
conhecê-lo”, continuou.
Acrescentou que “ nos despertou não só para lutar pela
independência, mas esteve
presente para apontar os erros
cometidos no pós-independência”, disse, aliando este
elemento à sua contribuição
para o nascimento da literatura

moçambicana moderna ao seu
multifacetismo como jornalista e desportista, sendo um dos
responsáveis pelo sucesso da
Lurdes Mutola.
Por seu turno, o secretário-geral da AEMO, Carlos
Paradona referiu que a melhor forma de comemorar o
centenário de Craveirinha é
ser amigo dos livros e usá-los
para o desenvolvimento da
nação.
“A sua poesia deve inspirar a nova geração, especialmente os alunos, para que
através da literatura e leitura
possam contribuir de forma
sábia para a luta contra os desafios do país”, frisou.
Solomone Cossa, do governo de Chókwè, referiu que
o poeta deve inspirar as novas
gerações.
“Queremos exortar os
nossos meninos que andem,
se apaixonem pelas suas
obras”, disse, secundado pelo
director da Escola Secundária de Chókwè, para quem as
instituições de ensino devem
eternizar Craveirinha. “Não
podíamos ficar de fora das
celebrações do centenário do
poeta-mor”, concluiu.
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“Depois da tempestade vem a bonança”
Provérbio popular

Mia Couto recebe
honoris causa
no Brasil
O ESCRITOR e biólogo moçambicano
Mia Couto será amanhã agraciado com
o título de doutor honoris causa pela
Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho (UNESP), do Brasil.
A honraria académica, a maior conferida pela UNESP, é concedida devido à notabilidade da sua literatura, sua contribuição para a língua portuguesa e promoção
das regiões e culturas moçambicanas, em
particular, e africanas.
Entretanto, segundo a docente Sandra
Aparecida Ferreira, professora-assistente
de literatura portuguesa da Faculdade de
Ciências e Letras da UNESP, a escrita de
Mia Couto não ignora o carácter de universalidade, que marca grandes criadores.
Esta atribuição junta-se aos títulos
de doutor honoris causa, conferidos pela
universidades Politécnica, de Moçambique, em 2015, e pela Universidade de Brasília, em 2019.
É concedido algum tempo depois de
ganhar o grande Prémio de Literatura José
Craveirinha 2022, o maior e mais impor-

tante do país, instituído pela Associação
dos Escritores Moçambicanos (AEMO) e
patrocinado pela empresa Hidroeléctrica
de Cahora Bassa (HCB).
Nascido na Beira, capital de Sofala,
possui mais de 30 livros de diferentes géneros e temáticas publicados, dentre eles
“Terra Sonâmbula” (eleito como um dos
melhores livros africanos do século XX
durante a Feira do Livro de Zimbabwe),
“Raiz de Orvalho & Outros Poemas”,
“Vozes Anoitecidas” (Grande Prémio da
Ficção Narrativa em 1990, ex aequo), e
“Cronicando” (Prémio Nacional de Jornalismo Areosa Pena1989).
É detentor de vários prémios nacionais e internacionais, dentre eles o Camões, o mais relevante da língua portuguesa.
A UNESP também considerou a sua
caminhada como jornalista, tendo dirigido a Agência de Informação de Moçambique (AIM), em 1976, e trabalhado na
revista “Tempo”, 1979 a 1981, e no jornal
“Notícias”, 1981 a 1985.

PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
HORÁRIO		
PROGRAMAS		
OBSERVAÇÃO		
05.40		HINO NACIONAL		
05.45		GINÁSTICA: TXUNA A SAÚDE
COM OBADIAS - “ZUMBA” 		
06.00		BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO

10.05		TUDO ÀS 10
PARTE

DIRECTO – 1.ª

11.05		TUDO ÀS 10
PARTE

DIRECTO – 2.ª

12.00		NOTÍCIAS		

14.00		A HORA DO CTP - INHAMBANE:
“INHAMBANE EM DIÁLOGO”		
DIRECTO - INHAMBANE

DIRECTO

21.00		FAN ZONE

DIRECTO

22.00		TELENOVELA: “SE NOS DEIXCAPÍTULO

55/82
23.00		3600 SEGUNDOS

REPETIÇÃO

00.00		TUDO ÀS 10

REPETIÇÃO

REPETIÇÃO

REPETIÇÃO
04.00		JUNTOS À TARDE REPETIÇÃO

15.05		JUNTOS À TARDE DIRECTO

05.40		HINO NACIONAL

REPETIÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
00.00- NGOMA MOCAMBIQUE-2022
02.10- GENTE DA NOSSA TERRA
03.10- CLÁSSICOS AO DOMINGO

17.15- COMPASSO
18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA

04.57- HINO NACIONAL

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO

18.30- RÁDIO NOVELA”OURO NEGRO”
18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI
19.00- SINAL HORARIO/TÓPICOS
DO JORNAL DA NOITE

11.30- PARABENS A VOCE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

12.00- TÓPICOS DO JORNAL DA
TARDE

19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO
12.30- JORNAL DA TARDE
13.00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

20.00		TELEJORNAL

04.50		FAN ZONE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

Mia Couto

19.50		PUB		

15.00		NOTÍCIAS		

11.05- O SENTIDO DAS PALAVRAS

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’
+258 84 9104309
+258 84 7625486
Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

19.25		CASA DO POVO		

03.00		ENCONTROS DA MALTA

08.15- INSS

RAPIDEZ

PROGRAMA Nº 70

13.00		JORNAL DA TARDE DIRECTO

08.10- ECONOMIA PARA TODOS

EFICIÊNCIA

HIGIENE MENSTRUAL		

12.05		TELENOVELA: “SE NOS DEIXAREM” REPETIÇÃO CAPÍTULO 54

06.00- JORNAL DA MANHÃ

INOVAÇÃO

DIRECTO

02.00		CHAT COM SHEILA IBRAIMO

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES
EM TODAS AS PROVÍNCIAS

COM OBADIAS - “ZUMBA” 		

AREM”

11.00		NOTÍCIAS		

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

SN GRÁFICA

DIRECTO

19.00		SAÚDE E BEM ESTAR: GESTÃO DA

REPETIÇÃO/

10.00		NOTÍCIAS		

Publicidade

CANAS

17.45		GINÁSTICA: TXUNA A SAÚDE

08.30		CONQUISTAS
PROGRAMA 9

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

o público consumir a música moçambicana”,
disse D’Manyissa que trabalhou os arranjos do
“single” no Zep Estúdio com apoio dos músicos Frank Paco, Celso Paco, Hélder Gonzaga,
António “Dodó” Milisse e Rufus Maculuve, bem
como Pauleta Muholove e Wendy, nos coros.
D’Manyissa é autor das músicas “A Tiko dza
Hombe”, “Nossa União” e Xiviri xa Utomi”.
Compôs “singles” para vários artistas como
Ancha Martins, Xixel Langa, Açucena Matola, Lalah Mahigo, Orlando Venhereque, Celso Paco, Bárbara Silva (Brasil) e Michael Mayo
(EUA).

DIRECTO
17.00		JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAMBI-

18.00		CHAT COM SHEILA IBRAIMO

09.05		ASAS - MULHER E O ASSOCIATIVISMOREPETIÇÃO/PROGRAMA 14

CELEBRAR a riqueza cultural do país e homenagear os “mais velhos” da música moçambicana
é o objectivo do compositor e intérprete moçambicano D’Manyissa no seu novo trabalho
“Ngoma ya Moçamique”.
Na música, o artista faz uma referência a vários artistas como Zeburane, Stewart Sukuma,
Mingas, Jimmy Dludlu, Xidimingwana, Kapa
Dech, Massucos, Ghorwane, Djaakas, Júlia
Mwito, Rosália Mboa, Zena Bacar e Celso Paco.
A letra da música faz um convite à valorização dos ritmos locais através da investigação e promoção no estrangeiro. “É importante

16.05		ENCONTROS DA MALTA

08.00		RODA VIVA: “PROTECÇÃO DA
CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE CONFLITO”		
REPETIÇÃO/CABO DELGADO

09.00		NOTÍCIAS		

D’Manyissa homenageia
artistas moçambicanos

16.00		NOTÍCIAS		

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
16.10- SEGURANÇA RODOVIARIA
16.30- MINE DRAMA MALARIA
17.10- ECONOMIA PARA TODOS

20.00- CARTAS NA MESA
23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL
23.10- O SENTIDO DAS PALAVRAS
23.15- INSS
23.30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30,
21,22:00E 23:00 HORAS.
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
NECROLOGIA

Segunda-feira, 6 de Junho de 2022

ZIRIBARATO
CASSUADA JOFRICE

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

FALECEU
A Direcção Geral, membros do Conselho de Direcção, Corpo docente, Corpo
Técnico Administrativo e estudantes
do Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique - ISCAM comunicam com profunda mágoa o
desaparecimento físico do Mestre ZIRIBARATO CASSUADA JOFRICE, docente, ocorrido no dia 31/5/2022, vítima
de acidente de viação, cujo funeral se realiza hoje, dia
6/6/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene,
antecedido de velório, pelas 9.00 horas, na capela do HCM.
O ISCAM endereça à família enlutada as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO

5009

Termos e condições aplicavéis

SN GRÁFICA
INOVAÇÃO

EFICIÊNCIA

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES
EM TODAS AS PROVÍNCIAS

RAPIDEZ

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’
+258 84 9104309
+258 84 7625486
Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

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

Segunda-feira, 6 de Junho de 2022

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA
SECÇÃO COMERCIAL

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Província de Cabo Delgado
1ª Secção Cível

ANÚNCIO

ANÚNCIO
No dia 15 de Junho de 2022, pelas 9.00 horas, será posto em praça, pela
primeira vez, para a venda ao maior lance oferecido acima dos valores
adiante indicados do bem abaixo discriminado, no Tribunal Judicial da
Província de Cabo Delgado, nos Autos de Execução Ordinária para o
Pagamento de Quantia Certa nº 16/2018-1ªSC, que a exequente Minas
de Lúrio, Lda, com sede na cidade de Pemba, representada pelo senhor
Winston Barnabi Theler, na qualidade de gerente e pelo seu mandatário
judicial Dr. Casimiro Filipe Chelene, move contra o executado Paul
Tafara Chikwanda, maior, de nacionalidade zimbabweana, geólogo,
residente na cidade de Pemba, Bairro Eduardo Mondlane, Expansão I,
que corre pelo Cartório da 1ª Secção Cível deste Tribunal:
1 (um) imóvel de alvenaria de duas águas, cor amarela, com vedação por
muro de blocos, situado no Bairro Eduardo Mondlane, Expansão I, cidade
de Pemba, no valor de 3 738 733,51MT(três milhões, setecentos e
trinta e oito mil, setecentos e trinta e três meticais e cinquenta e
um centavos).
São convidadas todas as pessoas com interesse na compra do bem, para
comparecerem na sala de sessões deste Tribunal, no dia e hora marcados,
para se proceder à venda.
Pemba, aos 27 de Maio de 2022
O Juiz-Presidente
Dr. João Guilherme Mchuembo
(Juiz de Direito “A”)
O Escrivão de Direito
Dr. Cristovão Crisanto Dez
(Oficial de Justiça)

VENDE-SE

APARTAMENTO duplex, com vista
para o mar, na Av. Fred. Engels, vende-se por 27 000 000,00MT; propriedade
de 4000m², na Av. Marginal, Costa do
Sol por 2 700 000USD; propriedade
de 6 300m², com furo de água, PT,
armazém, escritórios, tudo por 14 000
000,00MT; moradias novas, projecto
em execução por 5 000 000,00MT.
Contacto: 82-4795100 ou 84-4075915.

VIVENDA tipo 3, independente, com
2wc, cozinha moderna, dependência,
quintal grande, bem localizada, na Av.
Vladimir Lenine, próximo da Ibavet, ideal
para habitação ou escritórios, vende-se
por 15 500 000,00MT, negociáveis;
flat tipo 3, espaçosa, no B. Central,
próximo da Casa de Pneus. Contacto:
87-6018959 ou 84-6018957.

4927

O MERITÍSSIMO SENHOR DOUTOR MAHOMED KHALED MAHOMED IQBAL
VARINDA, JUIZ-PRESIDENTE DA SECÇÃO COMERCIAL DO TRIBUNAL
JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA
Faz saber que correm seus termos uns Autos de Carta Precatória, registados sob o nº
17/DG/TJPN/SC/2017, em que é exequente BTM, actual MOZA BANCO e executado
AMADE TRADING, foi designado o dia 7 de Junho de 2022, pelas 11.00 horas, na Sala de
Audiências nº 1 deste Tribunal, da Secção Comercial do Tribunal Judicial da Província
de Nampula, para abertura de propostas em cartas fechadas à terceira praça, a venda
pelo valor mínimo de seis milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, oitocentos
e cinquenta meticais (6 639 850,00MT), com vista à arrematação ao maior lance
oferecido, do seguinte imóvel penhorado:
Verba Única
Um imóvel descrito sob o número quatrocentos e vinte a folhas treze verso, do livro
“B” 13-2 e inscrito sob a Matriz Judicial número seiscentos e cinquenta, localizado no
distrito de Mossuril, província de Nampula, com uma área de 1,0 hectare, situado no
posto administrativo de Matibane, localidade de Nacuxa, Bairro de Nassige, onde foram
construídas várias infra-estruturas destinadas à actividades turísticas, entre elas: um
edifício com restaurante-bar, outros, uma residencial, muro de vedação, ainda duas
casas do tipo três, inscritos sob o número 424, do livro “G”-3 a folhas 140-verso, a favor
do proprietário, avaliado em 23 365 125,00MT (vinte e três milhões, trezentos e
sessenta e cinco mil, cento e vinte e cinco meticais).
São desta forma comunicadas as pessoas interessadas na compra deste imóvel, podendo
apresentar as suas propostas em cartas fechadas na Secretaria da Secção Comercial do
Tribunal acima indicado até 10 minutos antes da hora e dia acima designados.
Para constar se passou o presente anúncio para a sua publicação no jornal “Notícias”.
Nampula, aos 5 de Maio de 2022

ESCRITÓRIO open space, com área
de 45m², copa e wc dentro, localizado
na baixa da cidade, num 2º andar, na
Av. Timor Leste, prédio do “Notícias”,
próximo da STV, vende-se por 3 000
000,00MT. Contacto: 84-7373130 ou
84-6169000.
4920

ARMAZÉM de 385m² (35x11m), disponível para todo tipo de actividades, com
instalação para CCTV, água, 4 casas
de banho e electricidade, na Circular
de Maputo, no Bairro de Magoanine,
vende-se por 380 000USD. Contacto:
84/87-2977462 ou 84-3962592.
4883

NOVE (9) casas, de um quarto e sala,
com casa de banho privativo, num terreno de 700m², próprias para empresas
que movimentam trabalhadores, no
Bairro de Khongolote, a 800m da Mabor, vendem-se por 130 000USD. Contacto: 84/87-2977462 ou 84-3962592.
4883

ARMAZÉNS: no Benfica, Av. de Moçambique, de 1 260m², com 2 gabinetes, showroom e dependências,
vende-se por 900 000USD; na Matola
EN4, Shoprite, 10 051m², com gabinetes e parque por 2 590 000USD; na Av.
das Indústrias, novo e por estrear, de 3
888m², com 4 gabinetes, copa, parque
e jardim por 900 000USD; na Matola
Santos, de 450m², com estacionamento
por 15 500 000,00MT. Contacto: 845171252 ou 82-8945040.
4870

CASA tipo 3, no Bairro das Mahotas,
na estrada principal, vende-se por 3
000 000,00, negociáveis. Contacto:
84-2798485.
5016

A Escrivã de Direito
Balanhama Chamba
O Juiz-Presidente
Mahomed Khaled Varinda

182

VENDE-SE

4991

DUAS (2) moradias novas e super
modernas, tipo 4, com suites, piscina,
jardim, electric fence, na Costa do Sol
e Triunfo; na Dona Alice, espaço com
dependência, de 30x50, vendem-se
a preço promocional. Contacto: 826421191 ou 84/87-8474370.
4978

PROPRIEDADE de 50/150, em Bobole, à beira da EN1, vende-se por 2
700 000,00MT; propriedade de 20/40,
na Facim, em Marracuene por 500
000,00MT; casa tipo 3, com 2wc, em
Magoanine-CMC por 4 100 000,00MT;
propriedade de 3 hectares, em Bobole,
à beira da EN1 por 9 000 000,00MT;
propriedade de 3 hectares, na vila de
Marracuene por 400 000USD. Contacto: 84-5926921.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Serviço Provincial de Economia e Finanças do Niassa

Anúncio de Lançamento de Concursos

5008

Este Serviço convida empresas interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo indicados:
Modalidade

Concurso Publico

Concurso Limitado

No de Concurso

Objecto do Concurso

01/CP/UGEA/SPEFN/2022
02/CP/UGEA/SPEFN/2022 – Lote I
02/CP/UGEA/SPEFN/2022 – Lote II
03/CP/UGEA/SPEFN/2022 – Lote I
03/CP/UGEA/SPEFN/2022 – Lote II
03/CP/UGEA/SPEFN/2022 – Lote III
01/CL/UGEA/SPEFN/2022
02/CL/UGEA/SPEFN/2022
03/CL/UGEA/SPEFN/2022
04/CL/UGEA/SPEFN/2022
05/CL/UGEA/SPEFN/2022
06/CL/UGEA/SPEFN/2022

Fornecimento de 3 Viaturas Cabina Dupla 4x4
Fornecimento de Combustíveis
Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes
Prestação de Serviços de Catering
Prestação de Serviços de Catering
Prestação de Serviços de Catering
Fornecimento de Consumíveis de Escritório
Fornecimento de Equipamento Informático
Fornecimento de equipamento para Infra-estrutura de Rede de Dados
Prestação de Serviços de Reparação e Manutenção de Viaturas
Prestação de Serviços de Limpeza, Jardinagem e Fumigação
Prestação de Serviços Gráficos

Limite para entrega
das Propostas
1/7/2022– 9.00h
1/7/2022– 10.00h
1/7/2022– 11.00h
1/7/2022– 12.00h
1/7/2022– 13.00h
1/7/2022– 14.00h
23/6/2022 – 09.00h
23/6/2022 – 10.00h
23/6/2022 – 11.00h
23/6/2022 – 12.00h
23/6/2022 – 13.00h
23/6/2022 – 14.00h

Garantia
Provisória
68.550.00
50.000.00
Não Requerida
Não Requerida
Não Requerida
Não Requerida
Não Requerida
Não Requerida
Não Requerida
Não Requerida
Não Requerida
Não Requerida

VIVENDA tipo 4, com 2wc, 2 copas,
garagem, anexos, 1 500m², no Bairro
da Malhangalene, vende-se por 16
milhões de meticais, negociáveis; flat
tipo 3, num 2º andar e último, com 2wc
e anexo, no Bairro Central, esquina
da Av. Mao Tsé-Tung por 12milhões,
negociáveis. Contacto: 84-2375304 ou
87-4375304.

Abertura das
Propostas
1/7/2022– 9.10h
1/7/2022– 10.10h
1/7/2022– 11.10h
1/7/2022– 12.10h
1/7/2022– 13.10h
1/7/2022– 14.10h
23/6/2022 – 09.10h
23/6/2022 – 10.10h
23/6/2022 – 11.10h
23/6/2022 – 12.10h
23/6/2022 – 13.10h
23/6/2022 – 14.10h

5006

FLAT tipo 4, com 3wc, na Z. Migração,
vende-se por 14 000 000,00MT; flat
tipo 3, com 3wc, no B. Polana por 11
000 000,00MT; flat tipo 3, com 3wc, na
Z. Interfranca por 6 800 000,00MT; flat
tipo 2, com wc, no P. Orca por 6 000
000,00MT; flat tipo 2, wc, na Z. UDM-sede por 3 500 000,00MT; duplex, no
Centro Marés por 750 000USD; moradia, no Triunfo por 17 000 000,00MT.
Contacto: 84-2075176.

4998

FLAT tipo 3, com sala grande, escritório, 3wc, completamente mobilada,
ar-condicionado, água quente, num
10º andar, com elevadores, na Polana,
defronte do Banco de Socorros do HCM
(Prédio dos Médicos), arrenda-se por 60
000,00MT. Contacto: 82/84-3011430 ou
82-7056034.
5001

FLAT tipo 3, num 2º andar, no B. Central,
arrenda-se por 35 000,00; flat tipo 2, num
1º andar, no B. Central por 27 000,00;
flat tipo 2, num 2º andar, no Alto Maé por
20 000,00; flat tipo 3, num 3º andar, no
Alto Maé por 25 000,00; flat tipo 2, num
R/C, na Av. Karl Marx por 27 000,00.
Contacto: 84-3966886 ou 82-5754440.
5004

PRECISA-SE
JOVENS empreendedores precisam
de alguém que tenha escritório na região central da cidade de Maputo para
compartilhar. Contacto: 84-3130076 ou
86-8000850.
4925

EMPRESA privada precisa para arrendar
ou vender em tempo recorde, flat, vivenda, geminada, moradia, duplex, ruína,
armazém, loja, nos Bairros do Alto Maé,
Central, Polana, Malhangalene, Coop,
Sommerschield e Triunfo. Contacto: 866020282 ou 84-0140351, Edson.
4979

FLAT tipo 2 ou 3, nos bairros da Sommerschield, Polana, Coop, Central,
Malhangalene e Alto Maé, precisa-se
com muita urgência para comprar, pagamento cash de 3 000 000,00MT a 45
000 000,00MT. NB: Se for mais, pode-se negociar. Contacto: 84-6018957 ou
87-6018959.
4999

DIVERSOS
TÁXI Marcelo, melhores serviços de
Táxi em Moçambique GPSX2, ac 24
horas, rapidez, qualidade, 40Km de rádio
VHF, 10 a 20 min de tempo de espera,
estamos preparados para atender a
sua empresa com qualidade, conforto e
segurança que seus colaboradores merecem. Baixe o aplicativo Táxi Marcelo.
Contacto: 82/84/86-5050050.
4516

PROCURA-SE
Procura-se por um aplicativo de Táxi.

Contacto: 86-3333747,
Email: info@sbipartner.co.mz
5048

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR Mozambique) is launching this RFP for
the following:
ITEM DESCRIPTION

DESCRIÇÃO DO ITEM

RFP/HCR/MOZMA/2022/002
RFP/HCR/MOZNA/2022/002

Casa T4 com 3 Suites, Casa de Banho
Geral, Água Quente, Ar Condicionado,
Dependência para Guarda, Garagem e
Quintal 60x40 em Djonasse/Matola Rio,
por 18.000 MT. Contacto 845412780

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)

REFERENCE
REFERÊNCIA

ARRENDA-SE

147

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS (RFP)
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiadaos (ACNUR Moçambique) está lançando
un concurso público para contratação de fornecedores, para o seguinte Lote:

4999

5005

Os Concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou levantá-los no Serviço Provincial da Economia e Finanças, sito na Av. Filipe Samuel Magaia, C.P. nº 42, Cidade de
Lichinga no período entre 8.00 e 15.00 horas mediante o pagamento de uma importância não reembolsável de 2.000.00 MT (dois mil meticais), depositados na conta nº 268777495 – Serviço Provincial
da Economia e Finanças – UGEA, domiciliada no Millennium Bim.
As propostas deverão ser entregues e serão abertas em sessão pública no dia e endereço acima indicados.
Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de
Março. 					
Lichinga, a 1 de Junho de 2022
Autoridade Competente
_____________________
Mariano Miguel José

4999

VIVENDA independente tipo 5, com 5
suites, cozinha americana, 4wc, dependência completa, piscina e quintal para 5
carros, no B. Triunfo, zona alta, vende-se
por 9 500 000,00MT, negociáveis; flat
tipo 3, espaçosa, com 2wc, dependência,
garagem, num prédio pequeno, no B.
Polana, próximo do Polana Shopping.
Contacto: 84-6018957 ou 86-6018959.

Contrato para Reabilitação e Reconstrução de Infra-estruturas em Maratane
e Corrane, em Nampula, Moçambique.

					
Empresas interessadas e qualificadas são convidadas a enviar um email requisitando os cadernos de
encargo para: mozmasupply@unhcr.org. A data de encerramento do concurso é 27 de Junho de 2022.
Visita Obrigatória 1
Data: 16/6/2022 Location: Assentamento de refugiados de Marratane, Nampula. Horas: 10.00 horas.
Confirmação de participação até 14/6/2022.

Rehabilitation and Reconstruction of Infrastructure in Maratane and
Corrane, Province of Nampula, Mozambique

					
The interested Constructors are invited to send an email requesting tender documents to: mozmasupply@
unhcr.org. Closing date for the tender is 27 June 2022.
Mandatory Site Visit 1
Date: 16/6/2022
Location: Maratane Refugee Settlement, Nampula. Time: 10am. Confirmation of
participation by 14/6/2022.

Visita Obrigatória 2
Data: 17/6/2022 Location: Centro do Distrito de Corrane, Meconta. Horas: 10.00 horas. Confirmação
de participação até 14/6/2022.

Mandatory Site Visit 2
Date: 17/6/2022 Location: Corrane District Centre, Meconta. Time: 10am. Confirmation of participation
by 14/6/2022.

Por favor, inserir no título do e-mail, a referência do concurso seguido do nome da sua empresa
Ex: RFP/HCR/MOZNA/2022/002_ NOME DA SUA EMPRESA

Please insert in the subject line of your email, the tender Reference Number followed by your company
name.
Eg: RFP/HCR/MOZNA/2022/002_COMPANY ABC
4988

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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QUALIFICAÇÃO AO CAN-2023

Angola colado
ao Gana no topo

A

SELECÇÃO de Angola
está a ter um arranque
prometedor na caminhada para a qualificação ao CAN-2023,
estando neste momento na
zona de apuramento. Na tarde de ontem empatou, a uma
bola, com Madagáscar em
jogo da segunda jornada do
Grupo “E” e ocupa o segundo
lugar com quatro pontos, os
mesmos que o líder, Gana.
Os “Palancas Negras” estiveram a perder quando Rakotoharimalala apontou o golo
dos malgaxes aos 36 minutos, mas reagiu bem e aos 43
empatou por Gerson Dala, ele
que já tinha marcado na primeira ronda na vitória sobre
a República Centro Africana,
por 2-1.
Noutro jogo do grupo, o
Gana foi travado no embate
com a República Centro Africana, não tendo ido além de
empate a um golo.
Ainda ontem em partida
do Grupo “J”, o Bostwana somou o primeiro ponto ao empatar com a Tunísia a zero, no
entanto continua no último
lugar. O grupo é liderado, à
condição, pelos tunisinos, seguido pela Líbia com três, que
só joga hoje diante da Guiné
Equatorial.
O Malawi, por sua vez,
estreou-se a vencer a Etiópia,
por 2-1. Fazem ainda parte
deste grupo, o Egipto e Guiné
Equatorial.
MALI ARRASADOR
O Mali teve um início a todo
gás ao receber e golear o Congo,

Lewandowski e Bayern
num braço de ferro
DEPOIS de já ter dito publicamente que não quer continuar
a jogar no Bayern, Robert Lewandowski está pronto para
continuar a aumentar a pressão, porque o Bayern estará determinado em obrigar o avançado a cumprir o derradeiro
ano do seu contrato.

baliza dos congoleses, fazendo
com que as “Águias” saíssem
para o intervalo a ganharem,
por 4-0, resultado que não
mais se alterou. Para o mesmo
grupo, a Gâmbia venceu o Sudão, por 1-0.
ARGÉLIA CUMPRE
A Argélia cumpriu com a
sua obrigação na recepção ao
Uganda, vencendo, por 2-0,
em jogo da primeira jornada do
Grupo “F”.

O golo inaugural foi de
Mandi, aos 28 minutos. O segundo só surgiu à entrada para
os dez minutos finais por intermédio de Belaili.
Ainda para o mesmo grupo,
Níger e Tanzania empataram a
uma bola.
No Grupo “I”, a Mauritânia
não esteve para meias medidas, tendo goleado o Sudão,
por 3-0. Os mauritanos têm a
companhia dos gaboneses que
venceram fora a República De-

mocrática do Congo, por 1-0.
No Grupo “C”, a Namíbia
empatou a uma bola com o
Burundi. Ambos lideram com
um ponto, visto que este grupo
ficou reduzido a três equipas,
depois da CAF ter proibido o
Quénia de disputar a prova devido a intromissão do Governo
na federação.
Os Camarões ficaram, assim, de fora e entram em acção
na próxima quarta-feira para
medir forças com o Burundi.

LIGA DAS NAÇÕES

Itália e Alemanha não saem do empate
A ITÁLIA e Alemanha empataram a um golo em jogo da primeira jornada da Liga 1 Grupo
“C” da Liga das Nações, partida realizada no Estádio Renato
Dall’Ara, em Bolonha.
Afastada
do
“Mun-

dial”-2022 e derrotada, por
0-3, frente à Argentina na “Finalíssima” (nome dado ao duelo entre o campeão europeu e o
vencedor da Copa América), a
Itália exibiu-se uns furos acima do que fizera frente a Messi

e companhia, mas ainda assim
a léguas do que mostrara, por
exemplo, no Euro-2020.
Numa primeira parte sem
grandes oportunidades, sendo
a melhor de Scamacca, remate
ao poste da baliza de Neuer aos

35 minutos, na segunda os golos surgiram de rajada, aos 70 e
73. Adiantou-se a “squadra
azzurra”, por Pellegrini, capitão da Roma que concluiu a
jogada com assistência de Degnand Wilfried Gnonto, avançado de 18 anos que actua no
Zurique (Suíça). Três minutos
depois, Kimmich fez o empate,
jogada que ainda passou pelo
crivo do VAR. Até final, qualquer das selecções podia ter somado os três pontos, mas Itália
e Alemanha contentaram-se
com um.
HUNGRIA SURPREENDE
Para o mesmo grupo, Inglaterra, vice-campeã da Europa e que não perdia há 18 jogos oficiais, sofreu na Hungria,
por 1-0. O único golo do jogo
foi marcado por Szoboszlai, aos
66 minutos de penalte.
De referir que esta foi a
primeira vitória da Hungria
(treinada pelo italiano Marco
Rossi) sobre a Inglaterra desde
Maio de 1962, no “Mundial”,
oito anos antes de Gareth Southgate ter nascido.
Refira-se que na noite de
sexta-feira, a França, campeã
em título da prova (e campeã
mundial, é bom não esquecer),
perdeu em casa com a Dinamarca, no Stade de France, por

1-2, naquela que foi a primeira grande surpresa da Liga das
Nações.
A equipa gaulesa, sem o Seleccionador Didier Deschamps
no banco, de luto pela morte
do pai, mas com um ataque
formado por Benzema, Mbappé, Griezmann e Coman, até
esteve na frente através de
um golaço de Benzema (quem
mais?), aos 51 minutos, após
bela combinação com Nkunku,
mas os nórdicos, orientados
por Kasper Hjulmand, deram
a volta com um bis de Andreas
Cornelius, avançado de 29 anos
do Trabzonspor, da Turquia,
que entrou aos 59 e marcou aos
68 e 88.
O primeiro golo visitante
nasce de uma saída em falso
da França, com Hojbjerg a ver
a desmarcação de Cornelius na
área, para excelente finalização, e o segundo, bem mais facilitado pela defesa da França,
primeiro a meter o adversário
em jogo, depois a permitir-lhe
ainda ter espaço para rematar
cruzado e “fuzilar” Hugo Lloris.
A Dinamarca tem os mesmos três pontos que a Áustria,
mas está em segundo do grupo,
porque os austríacos venceram
3-0 na Croácia.

SADIO Mané clarificou que estava a brincar quando disse que
ia cumprir os desejos do povo
senegalês e sair do Liverpool.
O avançado não esperava que
as suas declarações passados
alguns minutos estivessem em
todo o lado e causado tanto impacto.
“O que disse era a brincar
e foi um pouco de humor. De
repente estava em todo o lado.
É preciso parar com isso. O Liverpool é um clube que respeito
muito. Foi muito bem recebido
pelos adeptos desde o primeiro
dia. Sobre o meu futuro, vamos
ver”, disse o avançado, após o
jogo do Senegal.
O que gerou a confusão foi
quando o jogador disse, no sábado, o seguinte: “60 ou 70 por
cento do povo senegalês quer
que parta do Liverpool. Vou
fazer aquilo que eles querem.
Agora, temos de esperar”.
O avançado tem contrato com o Liverpool apenas até
2023 e está a ser associado ao
Bayern.

O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DA BEIRA

Tudo indica que Mané vai continuar nos “Reds”

Nadal conquista
Roland Garros

PUBLICIDADE

SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

alemão e iniciar um novo projecto no Barcelona.
O problema estará no
facto de o Bayern ser intransigente em relação ao jogador e continua a reforçar
a ideia de que terá de jogar
pela equipa de Munique na
próxima época.

Afinal Sadio Mané
continua no Liverpool

Gerson Dala marcou o golo do empate dos “Palancas Negras” frente a Madagáscar

por 4-0, em jogo da primeira
jornada do Grupo “G”.
Os malianos entraram a
“matar” e no primeiro minuto
já estavam a ganhar, por 1-0,
com um golo do médio do Salzburg da Suíça, Mohammed
Camara.
Mas o homem do jogo foi El
Bilal Touré, avançado do Reims da França, que apontou
dois golos, aos 11 e 40 minutos.
Ainda antes do intervalo, Kalifa
Coulibaly introduziu a bola na

De acordo com a Sport1,
o Lewandowski não irá marcar presença na pré-época do
emblema de Munique se o seu
futuro não estiver resolvido até
essa altura.
O goleador polaco, de 33
anos, estará determinado em
encerrar o seu ciclo no clube

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

CONTINUA a lenda de Rafael
Nadal em Roland Garros. O espanhol de 36 anos conquistou
ontem pela 14.ª vez na carreira
o Grand Slam francês, ao vencer de forma clara a final diante
do norueguês Casper Ruud em
três “sets”, com parciais de
6-3, e 6-3 e 6-0.
Para Nadal é um regresso
aos títulos no seu torneio predilecto, depois de em 2021 se
ter ficado pelas meias-finais,
mas também se trata do 22.º
Grand Slam que conquista na
carreira, depois de este ano já
ter conseguido vencer o Open
da Austrália. Neste particular,
o atleta tem agora mais dois
que Roger Federer e Novak
Djokovic.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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“Mambas”
a caminho de Cotonou
A juntar a um mau início do Moçambola, Incomáti foi afastado da Taça de Moçambique

TAÇA DE MOÇAMBIQUE

Incomáti eliminado

SALVADOR NHANTUMBO

A

SELECÇÃO Nacional
de futebol iniciou
na noite de ontem
(23.00 horas) a viagem de Joanesburgo
para Cotonou, onde vai defrontar às 18.00 horas (19.00
horas de Maputo) de quarta-feira a sua congénere do
Benin em partida da segunda jornada do Grupo “L” de
qualificação ao CAN-2023,
que se realizará na Costa do

Marfim.
Os
“Mambas”chegam
hoje a Cotonou, com todo
seu arsenal na bagagem, depois da escala técnica, em
Addis Abeba, capital da Etiópia.
No seio do combinado
nacional reinam a crença,
confiança e esperança na vitória, que não se aventa fácil
tendo em conta que o Benin,
que perdeu com Senegal
(3-1), outro integrante do
Grupo “L”, quer redimir-se e

também relançar as esperanças na luta pela qualificação.
O seleccionador nacional, Chiquinho Conde, e seus
pupilos estão conscientes da
espinhosa missão que têm
pela frente. Isso notou-se
nas últimas duas sessões de
treino que os “Mambas” realizaram nas manhãs de sábado e ontem, em Joanesburgo,
antes da partida à Cotonou.
O empate a uma bola
frente ao Ruanda, na passada quinta-feira, no FNB Sta-

dium, em Joanesburgo, exige
dos “Mambas” um arregaçar das mangas em busca da
vitória, que se tornou uma
necessidade para não ficar
longe dos lugares de qualificação.
É com esta ambição
e determinação que o
combinado nacional quer
encarar o jogo de quartafeira,
consciente
das
dificuldades e adversidades
que encontrará no terreno
do adversário. Os esforços

nos trabalhos em curso nos
“Mambas” visam corrigir os
erros que têm sido frequentes no eixo defensivo e ter
mais soluções no capítulo da
finalização, que não tem sido
eficaz.
É neste prisma que
Chiquinho Conde e os
“Mambas” têm dedicado
as suas energias com vista
a devolver a alegria aos
moçambicanos amantes do
futebol e do desporto no
geral.

KITO, MEIO-CAMPISTA

Temos que ser agressivos
DEPOIS do treino ontem de manhã, em Joanesburgo, o meio-campista Kito reconheceu que
as coisas começaram a ficar mais
sérias depois do empate com o
Ruanda e destacou que há muita
vontade no grupo de trabalho para
que os “Mambas” saiam vitoriosos
do encontro com o Benin, selecção que viu, através da televisão,
a jogar contra o Senegal e que no
seu entender tem um conjunto

forte.
Aliás, para Kito as coisas começaram a ficar sérias desde o
primeiro dia de estágio e de treinos de preparação para a dupla
jornada, que iniciou com o jogo
contra o Ruanda, e tornam-se
mais sérias ainda com a viagem à
Cotonou, onde o Benin aguarda
pela Selecção Nacional.
“Vamos ter que fazer de tudo
para contrariar o primeiro resul-

tado, que não foi de agrado. Mas
também faltou-nos um pouco de
sorte, porque controlamos o jogo,
fomos superiores em quase todos
os sectores. Enfim, foi o empate
que conseguimos e vamos trabalhar para inverter esta situação”,
prometeu.
Relativamente ao facto de os
“Mambas” terem de enfrentar um
adversário que joga em casa, depois de uma derrota fora de portas

O INCOMÁTI está fora da Taça de Moçambique
em futebol, após perder diante do Desportivo da
Matola por 1-0, em desafio inserido na segunda
eliminatória da província de Maputo. O desfecho
confirma o mau momento da equipa orientada
por Artur Comboio, que perdeu todos os três jogos até aqui disputados no “Moçambola”.
Noutras partidas da prova, ESFA de Boane eliminou Mama’s Food por 3-2, e Clube de Marracuene afastou Cross United por 4-3, na marcação
de grandes penalidades, depois do empate sem
golos.
FERROVIÁRIO AFASTA
CLUBE DE GAZA
O Ferroviário de Gaza venceu (2-1) o Derby
de Xai-Xai frente ao Clube de Gaza e transitou
para a segunda eliminatória da Taça de Moçambique a nível provincial.
Em jogo disputado no seu terreno, os “locomotivas”, treinados por Danito Nhampossa, foram dominantes, tendo feito o primeiro golo aos
38 minutos e o segundo aos 73 minutos. O Gaza
conseguiu reduzir aos 90 minutos. Saliente-se

que o jogo teve uma boa assistência, não fosse um
o principal “clássico” da província de Gaza.
Quem também transitou foi o Limpopo Futebol Clube de Mandlakazi que eliminou o FC Zongoene, mercê de um triunfo por 2-0.
O Clube Desportivo da Penitenciária de
Mabalane também passou para a fase seguinte
com triunfo (1-2) sobre as Águias Especiais. Já o
Grupo Desportivo de Chilembene afastou o Clube
de Bilene com vitória por 1-0.
A terceira eliminatória será disputada por
quatro equipas, sendo esta a penúltima etapa da
prova a nível provincial.
ADV PASSA DEPOIS
DO SUSTO
Em Inhambane, a Associação Desportiva de
Vilankulo assegurou o apuramento para a final
da Taça de Moçambique - fase provincial, mercê
da vitória por 4-1 contra Temusa Costa do Sol da
Massinga, na marcação de grandes penalidades,
depois de empate a um golo.
Noutra meia final, Ferroviário de Inhambane
derrotou Morrumbene FC por 2-1.

CAMPEONATO NACIONAL DA II DIVISÃO

e querer arrancar a primeira vitória, Kito comentou que o Benin
perdeu frente a uma forte equipa,
mas joga muito bem.
“Eles têm muita qualidade,
vamos ter que trabalhar duro para
podermos sair de lá com um bom
resultado. Temos que ser mais
unidos, agressivos e concentrados, falharmos menos para sermos felizes nas nossas acções para
alcançar a vitória”, realçou.

Desportivo mantém
pressão ao Matchedje

Moçambicanas campeãs
pelo Young Buffaloes

AS internacionais moçambicanas Ninica, Lónika
e Chinguelezi, que militam no Young Buffaloes,
sagraram-se campeãs, no último sábado, em

Manzini, Eswatini, no Women Football League
(WFL), liga feminina de futebol, após vencerem, por 2-0, a formação do AS Interladies, no

desfecho da 22.ª jornada da
competição.
O segundo golo da vitória
que consagrou a equipa das
representantes moçambicanas
teve a assinatura da artilheira
Ninica Cuta (56´), sendo que o
primeiro foi apontado por Cece
(28´), a melhor marcadora do
campeonato com 66 golos.
Com esta conquista, a
equipa das atletas moçambicanas garantiu a sua presença
nas eliminatórias da segunda
edição da Liga dos Campeões
Africanos em futebol feminino,
que este ano voltará a realizar-se na vizinha África do Sul,
numa data por se indicar. Ninica e Chingueleze irão cruzar
com a sua antiga equipa, Costa
do Sol, representante moçambicano que também marcará a
sua presença, depois de ter falhado no ano passado.
Ainda ontem (domingo), o
trio moçambicano voltou a entrar em cena e, venceu a turma
do Happy Girls por 22-0, em
jogo de acerto do calendário.
Na goleada, Ninica foi uma das
melhores unidades em campo
tendo faturado nove golos (9),
enquanto Lónika deixou a sua
marca com dois tentos.

As comandadas de Fisiwe
Hlophe terminaram a competição com um total de 72
pontos e um registo extraordinário de 220 golos marcados
e nenhum sofrido! Este saldo
perfaz uma média de 9, 5 golos
marcados por jogo.
Nesta caminhada, a “artilheira” Ninica Cuta, filha do
ex-Mamba, Danito Cuta, deu
o seu inestimável contributo com um total de 37 golos
marcados em 12 jogos. Por
sua vez, Lónika e Chingueleza, compatriotas e colegas de
equipa, têm o registo de 16 e
10 golos, respectivamente,
numa lista de “artilheiras” liderada por Celiwe Nkambule,
com 66 remates certeiros, em
17 jogos.
Basta lembrar que Cuta
foi eleita jogadora do mês de
Março (player of the month),
tendo recebido um cheque
gigante no valor de 2.000
randes. De referir que a atleta moçambicana conta com
quatro golos na Selecção
Nacional no Torneio COSAFA
(2017-18-2021), sendo que
na última edição desta prova
chegou a ser indicada melhor
jogadora em campo.

Matchedje não teve dificuldades para derrotar o Racing

O DESPORTIVO confirmou sábado o favoritismo
sobre o 1.º de Maio, vencendo por 3-0, em partida da sexta jornada do Campeonato Nacional de
Futebol da Segunda Divisão - fase da cidade de
Maputo.
O desfecho mantém os “alvi-negros” na
perseguição ao Matchedje, que, derrotou o Racing por 2-1. Os “militares” somam doze pontos,
mais dois que os “alvi-negros”.
Mahafil passou a somar nove pontos, após
empatar sem golos com o Maxaquene, seis ponPUBLICIDADE

tos. Quem foi feliz foi o Nacional, que derrotou a
Liga Desportiva B por 2-1, passando a somar onze
pontos.
Ferroviário das Mahotas derrotou Académica
e tem agora sete pontos. Os “estudantes” têm
cinco pontos; Águias Especiais, quatro pontos,
perdeu 1-2 diante do Ferroviário “B”, (oito pontos). O líder Black Bulls passou a somar 15 pontos
após vencer Vulcano por 3-0. Estrela Vermelha,
seis pontos, perdeu 1-2 frente ao Costa do Sol
“B”, onze pontos.
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

CEDEAO adia imposição
de sanções contra golpistas

O

S líderes da África
Ocidental, reunidos
sábado em Acra, falharam acordo sobre
imposição de sanções
contra os regimes golpistas no
Mali, Burkina Faso e Guiné Conacri, países onde os militares
tomaram o poder à força.
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) adiou para
três de Julho a decisão sobre a
imposição de sanções aos três
países.
Em comunicado divulgado
ontem, os líderes dos 15 países

membros da CEDEAO afirmaram ter mantido as sanções que
já tinham decidido para o Mali,
mas remeteram novas decisões
sobre os três países para nova
cimeira, agendada para o início
do próximo mês.
Os chefes do Estado e de
governo da CEDEAO estiveram
reunidos no sábado em Acra,
capital do Gana, para discutir
a situação política nos três países, governados no último ano
e meio por juntas militares, que
realizaram golpes de Estado.
Os Estados da África Ocidental voltaram a “exigir” que

as juntas militares do Burkina
Faso e da Guiné Conacri marquem um calendário de transição “aceitável” para o regresso
dos civis à governação dos respectivos países.
O Mali tinha esperança
de que a cimeira resultasse
no levantamento das duras
sanções impostas ao país em
Janeiro passado, depois de o
país não ter cumprido a sua
promessa de organizar eleições para Fevereiro e ter pedido um período de transição
de três anos, que depois reduziu para dois.

Essas medidas - que incluíram o bloqueio de contas dos
membros da junta militar em
bancos regionais, a retirada de
embaixadores de Bamako e a
suspensão da maioria das transacções comerciais com o país
- foram duramente criticadas
por medo de que agravem a
crise humanitária já existente.
A CEDEAO “decidiu manter as sanções impostas” e
“continuar o diálogo para chegar a um acordo que permita
o seu levantamento gradual, à
medida que as etapas da transição forem concluídas”, refere

o comunicado de imprensa.
Fontes próximas da cimeira, citadas pela agência de notícias francesa AFP, disseram
no sábado que os líderes da
África Ocidental estavam divididos, particularmente em
relação ao Mali.
No último ano e meio, a
região da África Ocidental
sofreu quatro golpes, dois no
Mali (Agosto de 2020 e Maio
de 2021), um na Guiné Conacri (Setembro de 2021) e outro
no Burkina Faso (Janeiro de
2022).
Desde 2020, a CEDEAO,

alarmada com o risco de contágio numa região vulnerável,
multiplicou cimeiras, mediações e pressões para encurtar
os chamados períodos de transição antes do retorno dos civis
à liderança dos países.
No entanto, tem esbarrado na resistência dos novos
homens fortes, o coronel Assimi Goïta, no Mali, o coronel Mamady Doumbouya, na
Guiné Conacri, e o tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, no Burkina Faso,
todos investidos como presidentes.-(Lusa)

UM tribunal da Colômbia ordenou que o chefe do Estado,
Ivan Duque, fosse colocado
sob prisão domiciliária durante cinco dias por não ter cumprido uma ordem judicial para
proteger um parque natural do
país.
Para o Tribunal Superior de
Ibagué, o Governo não cumpriu alegadamente a criação de
um comando especial da força
pública para crimes ambientais no Parque Natural Nacional
de Los Nevados, no Centro do
país, de acordo com a sentença publicada, no sábado, pelos
meios de comunicação colombianos.
“A decisão não só é inconstitucional, não é firme, é uma
prevaricação aberta”, declarou
Ivan Duque.
A Constituição do país declara que a imunidade do Presidente é absoluta e qualquer
acção deve ser remetida à Comissão de Acusação da Câmara
dos Representantes, independentemente de se tratar de

assuntos administrativos ou
penais.
Duque afirmou que o Governo estava a cumprir as decisões judiciais e “a trabalhar
para cumprir a protecção do
Parque Los Nevados”.
O veredicto do tribunal
surgiu depois de, em 2020, o
Supremo Tribunal de Justiça ter
ordenado ao PR colombiano
e a outras autoridades competentes a implementação de
um plano conjunto para “recuperar, manter e conservar”
o parque.
Além de “prisão domiciliária durante cinco dias”, o tribunal ordenou também que o
presidente pagasse uma multa
de 15 vezes o actual salário mínimo mensal legal, “a menos
que a ordem seja acreditado
como tendo sido cumprido”.
O estadista colombiano
está nos seus últimos meses
de mandato. A Colômbia está
num processo eleitoral, para
escolher o novo presidente.-(Lusa)

Alerta sobre crise alimentar no mundo
A AGÊNCIA alemã de ajuda
humanitária Welthungehrilfe
alerta para uma crise de fome
que se avizinha em todo o
mundo e diz que o aumento
sem precedentes do preço dos
alimentos vai agravar a situação.
Em entrevista à agência
Lusa, a conselheira sénior de
política da organização, Anne-Catrin Hemmel, explicou
que, “mesmo antes da guerra
na Ucrânia, o número de pessoas famintas em todo o mundo estava a crescer a um ritmo
constante devido às alterações
climáticas, guerras e às consequências da pandemia da Covid-19”.
No entanto, o bloqueio
das exportações de cereais da
Ucrânia e da Rússia e grande escassez de fertilizantes
essenciais- provocados pela
guerra - “já estão a ter um impacto dramático e vão agravar
ainda mais o estado global de
nutrição”.
A responsável lembrou
que o secretário-geral da Welthungerhilfe já admitiu que as
perspectivas “são sombrias”
e que a sobreposição de crises
torna a situação muito peri-

nham o que comer”, adiantou
à Lusa a conselheira da agência alemã, lembrando que esse
número já é de Outubro.
“De acordo com a Organização das Nações Unidas para
a Alimentação e a Agricultura
(FAO), o número de pessoas
desnutridas em todo o mundo- se houver uma interrupção prolongada das exportações de trigo, fertilizantes e
outros itens da Ucrânia e da
Rússia- pode aumentar entre
oito e 13 milhões de pessoas
em 2022/23”, sobretudo “na
região da Ásia-Pacífico, seguida pela África subsahariana, Médio Oriente e Norte da
África”.
Para esta analista, a resposta à situação actual tem de
passar pela ajuda humanitária,
nomeadamente aumentando
o poder de compra das pessoas mais pobres, ampliando
gosa.
“Só no corno de África
(península da Somália) há cerca de 15 milhões de pessoas
que correm o risco de fome
aguda devido à seca severa e
ao aumento dos preços de alimentos”, referiu Anne-catrin
Hemmel.

A Welthungerhilfe, agência que produz, todos os anos,
um índice global da fome avisou, na edição de 2021, que o
combate à fome está perigosamente aquém dos seus objectivos.
“Já em 2021 havia 811 milhões de pessoas que não ti-

Papa considera cortes
na saúde atentado
contra humanidade
O PAPA Francisco defendeu no sábado que
cortar recursos destinados à saúde “é um
atentado contra a Humanidade” e que é
preciso “trabalhar para que todos tenham
acesso a cuidados de saúde”, que devem
ser “gratuitos”.
O chefe da igreja católica falava numa
audiência com os dirigentes da Confederação Federsanitá, que reúne autoridades
sanitárias locais, hospitais e centros médicos, bem como representantes da Associação de Municípios Italianos.
“A pandemia ensinou-nos que o ‘cada
um por si’ se traduz rapidamente em ‘todos contra todos’, aumentando o fosso das
desigualdades e fazendo crescer os conflitos”, lembrou o Papa.
“Em vez disso, temos de trabalhar para
que todos tenham acesso à ajuda, para que
o sistema de saúde seja apoiado e promovido e para que (os cuidados de saúde) continuem a ser gratuitos”, acrescentou.
O Santo Padre reconheceu o “compromisso” das lideranças locais de saúde, que
“ajuda a manter a relação entre o centro e a
periferia, entre o pequeno e o grande, forjando relações e promovendo a integração

social e o bem-estar”.
Pediu que “não haja doentes de classes ‘A’ e ‘B’. Além disso, “devemos repensar o conceito de saúde a partir de uma
perspectiva integral, englobando todas as
dimensões da pessoa”, já que “tratar um
paciente significa considerar não apenas
a sua patologia, mas também o seu lado
psicológico, social, cultural e espiritual”,
alertou papa.
“Uma visão holística dos cuidados ajuda a contrariar a ‘cultura da rejeição’, que
exclui aqueles que, por diversos motivos,
não pertencem a determinados padrões.
Numa sociedade que corre o risco de ver o
doente como um fardo, um custo, é necessário voltar a focar no que não tem preço,
não pode ser comprado ou vendido, ou
seja, na dignidade da pessoa”, considerou.
Adiantou ainda que é preciso dedicação ao bem comum “como remédio para a
prossecução de interesses adquiridos”, já
que “mesmo no campo da saúde, muitas
vezes há a tentação de deixar prevalecer as
vantagens económicas ou políticas de alguns grupos em detrimento da maioria”.-(Lusa)

a distribuição de alimentos,
incluindo das refeições escolares, e reduzindo, através de
financiamento, a diferença
dos preços que mais subiram.
Além disso,“é preciso garantir a disponibilidade de
alimentos em regiões de insegurança alimentar, mantendo
as cadeias de abastecimento
agrícolas e assegurando acesso aos alimentos” e “prevenir,
a todo o custo, os défices das
colheitas, facilitando o acesso,
em particular dos pequenos
agricultores, sementes, fertilizantes e combustível”.
A situação de actual bloqueio dos portos da Ucrânia,
que reduziu substancialmente as exportações de cereais
daquele país, considerado
um dos principais produtores
mundiais, é condenada veementemente pela organização.-(Lusa)

PMA gasta mais devido
ao aumento dos preços
O PROGRAMA Mundial para a Alimentação
(PMA) gasta actualmente mais de 66 milhões de
euros por mês para a ajuda alimentar, devido ao
aumento histórico do preço de comida, disse à
Lusa o coordenador de Emergência da organização, Pedro Matos.
O PMA “normalmente compra da Ucrânia
metade dos cereais que necessita para alimentar os 115 milhões de pessoas que ajuda todos
os dias”, mas, actualmente, “está a gastar 50%
a mais na compra de cereais de outras fontes”,
afirmou o responsável, em declarações à agência
Lusa.
Segundo Matos, esta situação significa “pagar 66 milhões de euros a mais por mês, que
poderiam estar a ser usados para alimentar 5 milhões de pessoas”.
A situação afecta milhões de pessoas, a maio-

ria das quais crianças, afirmou. Considera “ser
dramática” a crise que se instalou depois de os
preços dos alimentos terem atingido um máximo
histórico a nível global em Fevereiro, aumentando novamente 12% em Março por causa da guerra na Ucrânia.
Neste momento, o PMA tem como prioridade
“a reabertura dos portos ucranianos do Mar Negro, de forma a proteger a produção agrícola e as
exportações da Ucrânia, que são essenciais para
a segurança alimentar do mundo”, explicou Matos. O mundo inteiro está a ser afectado por este
conflito, garantiu à Lusa, explicando que países
como “o Líbano, a Tunísia ou a Eritreia importavam mais de 50% dos seus cereais da Ucrânia,
mas todos os países do mundo dependiam, em
maior ou menor escala, das exportações ucranianas de trigo, milho e óleo de girassol”.- (Lusa)

Presidente tunisino exonera 57 juízes
O PRESIDENTE da Tunísia, Kais Saied, que goza
de plenos poderes, exonerou semana finda 57
magistrados por corrupção e obstrução a investigações, depois de ter reforçado a sua autoridade
sobre o órgão que supervisiona o sistema.
O decreto com 57 magistrados foi publicado
no jornal oficial, justificando a exoneração devido à “ocultação de casos de terrorismo, corrupção, assédio sexual, conluio com partidos
políticos” e “perturbação do funcionamento da
Justiça”.
Entre os magistrados exonerados, que podem ser alvo de processos judiciais, estão um
ex-porta-voz da unidade anti-terrorista, ex-director-geral da Alfândega e o ex-presidente do
Conselho Superior da Magistratura (CSM).
As demissões também dizem respeito a magistrados suspeitos de terem obstruído a investigação sobre os assassinatos em 2013 de dois
líderes de esquerda, Chokri Belaid e Mohamed

Brahmi, atribuídos a “jihadistas”.
Kais Saied alterou a lei que rege o CSM, a
autoridade que supervisiona a Justiça tunisina,
para poder decidir demissões, alegando “ataque à segurança pública ou ao interesse supremo
do país”. O decreto permite que Saied exonere
“qualquer magistrado por acto que lhe seja atribuído susceptível de comprometer a reputação
do judiciário, sua independência ou seu bom
funcionamento”.
A Frente de Salvação Nacional, uma coligação de uma dúzia de organizações da oposição, incluindo o partido de inspiração islâmica
Ennahdha, denunciou que as demissões são
baseadas “em simples suspeitas sem uma decisão judicial”. “É um acerto de contas contra os
magistrados” que são “contra o golpe de Saied”,
acrescentou Ghazi Chaouachi, presidente da
Corrente Democrática, em declarações à imprensa. -(Lusa)

MPLA apela à
valorização das eleições
O PRESIDENTE do MPLA, partido no poder em Angola, disse
no sábado em Mbanza Congo, capital da província do Zaire,
que é obrigação de todos credibilizarem as eleições de 24 de
Agosto, ao invés de procurarem manchá-las. João Lourenço fez
esse apelo num encontro com militantes do seu partido, onde
apresentou a candidata do partido a vice-presidente, Esperança
Costa, realçando o cumprimento do compromisso sobre a paridade do género. Na sua intervenção, voltou a criticar os seus
opositores que procuram descredibilizar as eleições gerais deste
ano. Para Lourenço, candidato a segundo mandato, o correcto é
que todos os partidos políticos e outras instituições, sejam chamadas a trabalhar para o sucesso dessas eleições. “Façam tudo
bem feito, no sentido de credibilizar as eleições para 24 de Agosto”, exortou ao mesmo tempo que pediu aos partidos políticos
a desencorajar qualquer tipo de violência e intolerância política.

Vários mortos em
explosão no Bangladesh
PELO menos 49 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas numa explosão química desencadeada por um incêndio
num depósito de contentores em Sitakunda, Bangladesh, a 40
quilómetros do principal porto de Chittagong, segundo um balanço das autoridades. Espera-se que o número de vítimas aumente porque vários feridos estão em estado crítico. O incêndio
começou no sábado num armazém privado que acolhe cerca de
4000 contentores. Centenas de bombeiros acorreram ao local
para extinguir o incêndio mas, uma hora após o início do fogo,
vários contentores de produtos químicos explodiram, segundo
fonte dos bombeiros. “Mais de 300 pessoas estão feridas”, disse
à agência AFP Elias Chowdhury, principal autoridade de saúde
da região. Segundo este responsável, muitas pessoas ainda estão
desaparecidas, incluindo jornalistas que cobriam o incêndio,
prevendo que “o número de mortos aumente, pois as operações
de resgate ainda não estão concluídas”.

Coreia do Norte dispara
oito mísseis balísticos
A COREIA do Norte disparou ontem oito mísseis balísticos para
as águas ao largo da costa oriental, na sequência de três dias de
exercícios militares conjuntos das forças armadas norte-americanas e sul-coreanas. “As nossas forças armadas detectaram o
lançamento de oito mísseis balísticos de curto alcance, a partir do
sector de Sunan, em Pyongyang, e em direcção ao mar de Leste”, disse o Estado-maior sul-coreano, numa referência ao mar
do Japão. Este novo disparo ocorre três dias depois dos exercícios
de grande escala dos exércitos norte-americanos e sul-coreanos.

Alegações finais no julgamento
dos atentados de Paris
O MINISTÉRIO Público francês inicia esta quarta-feira três dias
de alegações finais no julgamento dos atentados de 13 de Novembro de 2015, em Paris, onde Salah Abdeslam e outros 19
arguidos respondem pela morte de 130 pessoas. A Procuradoria Nacional de Anti-terrorismo vai demonstrar as responsabilidades dos 14 arguidos presentes perante o tribunal parisiense e dos outros seis julgados na sua ausência (incluindo cinco
quadros do Estado islâmico presumivelmente mortos). Doze
pessoas enfrentam prisão perpétua, incluindo o único membro
vivo dos comandos jihadistas, Salah Abdeslam. Na abertura do
julgamento, a 08 de Setembro, apresentou-se como um “combatente pelo Estado islâmico”. Após os argumentos finais, a palavra será dada à defesa a partir de 13 de junho. O veredicto é
esperado a 29 de Junho.
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