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A partir das evidências reunidas até ao momento, sabe-se que o coronavírus pode 
ser transmitido em TODAS AS REGIÕES, incluindo aquelas com tempo quente e 
húmido. Independentemente do clima, adopte medidas de protecção, a melhor 
das quais é lavar as mãos com frequência. 0
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CHEFES de Estado e de Governo da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral (SADC) vão reunir-
-se, próxima semana, em sessão extraordinária, para
avaliar os progressos alcançados pela missão militar da
organização, denominada SAMIM, no combate ao ter-
rorismo e extremismo violento em alguns distritos da
província de Cabo Delgado.

A cimeira, a decorrer no formato virtual, será an-
tecedida da sessão extraordinária da Troika do Órgão 
da SADC, Comité Extraordinário de Finanças e do 
Conselho de Ministros Extraordinário da comunidade. 
A expectativa é que a cimeira discuta, entre outros as-
pectos, a permanência das tropas da África Austral em 
Moçambique e, provavelmente, o apoio para a opera-
cionalização dos objectivos da SAMIM de restaurar a 
paz e estabilidade em Cabo Delgado. 

Quanto a nós, o evento realiza-se em tempo opor-
tuno, a julgar pelos ganhos que têm sido reportados 
como resultado das operações conjuntas e combinadas 
entre as Forças Defesa e Segurança (FDS), as forças da 
SADC e do Ruanda. É, pois, necessário e urgente que 
se reflicta ao mais alto nível dos decisores regionais e 
que sejam tomadas medidas que ajudem a consolidar 
as vitórias alcançadas.

Na verdade, a SAMIM tem estado a fazer bom tra-
balho: há contenção e redução, em grande medida, do 
número de agressões terroristas, o que está a permi-
tir que parte considerável das pessoas atingidas pelos 
ataques se encontre, agora, abrigada em lugares mais 
seguros em Cabo Delgado e noutras províncias do país.

É também de louvar o facto de a actuação das forças 
conjuntas no terreno estar a obedecer a uma hierarquia 
que tem garantido que não haja atritos nem desarticu-
lação entre as nossas Forças de Defesa e Segurança e os 
militares estrangeiros. A boa-nova é que nas operações 
militares os moçambicanos é que estão na vanguarda, 
sendo eles que asseguram a direcção estratégica das 
operações, em estrito respeito à questão da soberania, 
além de, obviamente, serem os que conhecem melhor 
o terreno e, ademais, os mais interessados na restaura-
ção da estabilidade no país.

A avaliar pelo trabalho que a missão militar da 
SADC está a realizar, acreditamos que será estendida, 
pois ainda há muito trabalho até à derrocada do ter-
rorismo em Moçambique. Aliás, basta referir que os 
terroristas conseguiram entrar na vizinha província 
do Niassa, depois de terem sido escorraçados de Cabo 
Delgado.

Ademais, o facto de a presença do contingente da 
SADC que está a apoiar Moçambique encontrar o seu 
enquadramento jurídico no Tratado, Pacto de Defe-
sa Mútua da SADC e no Protocolo de Cooperação nas 
Áreas de Política, Defesa e Segurança, todos ratificados 
pelo nosso país, e, ainda, no Acordo Operacional Bási-
co – Acordo de Estatuto de Forças (SOFA) para a Missão 
da SADC em Moçambique (SAMIM), é um sinal claro 
de que a região está consciente de que a eliminação do 
terrorismo no nosso país é uma das condições para o 
alcance da paz na África Austral.

Todavia, devemos estar convictos de que a preven-
ção e controlo do extremismo violento não se resu-
mem apenas às operações militares.  

Nesse âmbito, existe o desafio de, internamente, 
colocar rapidamente em prática os programas intensi-
vos já esboçados para a promoção de desenvolvimen-
to, formação e criação de oportunidades de emprego 
nas províncias de Cabo Delgado, Niassa e Nampula, as 
mais afectadas pelo terrorismo.

Por outras palavras, sendo verdade que o mandato 
da SAMIM é de ajudar as Forças de Defesa e Segurança 
a restaurar a segurança, tranquilidade e permitir a re-
tomada da normalidade para consolidar a paz defini-
tiva, estes esforços só terão os resultados almejados se 
os projectos da Agência de Desenvolvimento Integrado 
do Norte (ADIN) e o Plano de Reconstrução da Provín-
cia de Cabo Delgado para o período 2021-2024 forem 
imediatamente executados. Só desta forma é que se 
poderá dar conforto às populações atingidas com ac-
ções de assistência humanitária, recuperação de in-
fra-estruturas e restauração da actividade económica 
e financeira.

Por fim, entendemos não haver dúvidas de que os 
moçambicanos fazem avaliação positiva da SAMIM e 
que, se dependesse apenas destes, o mandato desta 
missão militar seria, sem dúvida, estendido.

M
OÇAMBIQUE deve 
criar condições para 
aumentar o número 
de dadores de sangue 
voluntários, como 

forma de minimizar o risco de 
transmissão de agentes infec-
ciosos.

Esta posição foi defendida 
ontem, em Maputo, pelo pes-
quisador do Instituto Nacional 
de Saúde (INS) Nédio Mabunda, 
na apresentação dos resultados 
de uma pesquisa realizada nos 
bancos de sangue das cidades 
de Maputo e Beira, sul e centro 
do país, respectivamente, so-
bre o risco de transmissão do 
vírus da Hepatite B, HIV/SIDA 
e outras doenças por transfusão 
sanguínea.

“Estudos mostram que da-
dores familiares ou reposito-
res têm risco mais elevado de 
transmitir agentes infecciosos 
quando comparados com da-
dores voluntários. Então, o de-
safio de muitos países africanos, 
incluindo Moçambique, é de 
aumentar o número de dadores 
voluntários”, explicou.

Para além disso, acrescen-
tou Mabunda, o número de 
doações por cada mil habitantes 
é de 4.2 por ano.

“Esse número é baixo para a 
segurança transfusional e é por 

DEVIDO AO RISCO DE TRANSMISSÃO DE AGENTES INFECCIOSOS

Saúde necessita de mais 
dadores de sangue

Doação de sangue para salvar vidas

isso que quando há muita de-
manda, por exemplo no final do 
ano, ou acontece um acidente 
grave, há sempre campanhas 
para que as pessoas doem san-

gue, daí ser necessário aumen-
tar o número de dadores e, 
consequentemente, incremen-
tar a segurança transfusional”, 
salientou.

Afirmou ser igualmente 
crucial apostar em dadores vo-
luntários e ter uma base de doa-
ção ligada a eles, pois, pelo facto 
de estes doarem regularmente, 

sabem de todos os procedimen-
tos como, por exemplo, a tes-
tagem para o HIV, Hepatite B, 
Sífilis e estão mais informados, 
havendo, desta forma, menos 

riscos.
“O dador repositor tem uma 

pressão de doar sangue porque o 
familiar precisa e, então, inde-
pendentemente das suas con-
dições, vai doar e aí a chance de 
esse sangue ser descartado pelo 
facto de ser positivo na testagem 
feita no banco de sangue au-
menta”, referiu.

Mabunda entende que, para 
garantir a segurança transfu-
sional, deve-se também fazer 
selecção dos dadores de sangue 
e continuar a apostar em pré-
-inquérito para excluir aquelas
pessoas que são de risco muito
antes de iniciar a testagem pro-
priamente dita.

“Por exemplo, quando o 
indivíduo vai doar sangue, pri-
meiro, deve passar por um in-
quérito para saber se é um dador 
de risco ou não. Fazem-se per-
guntas sobre o seu comporta-
mento e, dependendo das cons-
tatações, pode ser excluído. Por 
outro lado, fazem-se exames rá-
pidos para entender se a doação 
não coloca em risco a sua saúde e 
só depois disso é que passa para 
a doação”, anotou. 

A pesquisa abrangeu 2783 
dadores, sendo 1502 provenien-
tes da província de Maputo e o 
resto da cidade da Beira.  

(AIM)

Mais mortes, infecções 
e internamentos por Covid-19

Adiada cimeira da SADC
A COMUNIDADE de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) anunciou ontem o adiamento, 
para a próxima semana, da cimeira extraordiná-
ria dos Chefes de Estado e de Governo destinada 
a avaliar os progressos da missão militar da orga-
nização que apoia Moçambique no combate ao 
terrorismo em Cabo Delgado.

O adiamento também é extensivo às respecti-
vas reuniões que a antecedem. 

A SADC, que não explica as razões do adia-
mento, anuncia em comunicado que as referidas 
reuniões passam a realizar-se de 11 a 12 de Janeiro, 
em Lilongwe, capital do Malawi.

A cimeira será presidida pelo Chefe de Estado 
do Malawi, Lazarus Chakwera, que é actualmente 
o Presidente em exercício da SADC, e vai ser an-
tecedida, na terça-feira, da cimeira extraordiná-
ria da Troika do Órgão, que integra o Botswana,
Namíbia e África do Sul, bem como do Conselho
de Ministros Extraordinário da organização sub-
-regional.

“A cimeira irá, entre outros assuntos, discutir
o apoio para a operacionalização dos objectivos
da Missão Militar da Comunidade de Desenvol-
vimento da África Austral em Moçambique (SA-
MIM) para restaurar a paz e estabilidade em Cabo 
Delgado”, refere um outro comunicado da orga-

nização divulgado na terça-feira.
A província de Cabo Delgado é rica em gás 

natural, mas aterrorizada desde 2017 por grupos 
armados. Desde Julho, uma ofensiva das tropas 
governamentais com apoio do Ruanda, a que se 
juntou depois a Comunidade de Desenvolvimen-
to da África Austral (SADC), permitiu aumentar a 
segurança, recuperando várias zonas onde havia 
presença de terroristas.

O NÚMERO de mortes, in-
fecções e internamentos por 
Covid-19 tende a crescer 
no país, com o registo de 
15 óbitos entre os dias 3 e 5 
deste mês, 3301 novos casos 
positivos e 74 novas hospi-
talizações.  Segundo dados 
de actualização da situação 
da Covid-19 ontem parti-
lhados pelas autoridades da 
Saúde, nove óbitos são de 
pacientes do sexo feminino 
e seis do sexo masculino, 
cujas idades variam entre 12 
e 96 anos.

A cidade de Maputo 
continua com mais casos, 
com nove óbitos, seguida 
de   Inhambane e Sofala, 
com dois cada; Cabo Delga-
do com um e Gaza com igual 
número.

Segundo o registo das 
autoridades, oito óbitos 
ocorreram no dia 5, três no 

dia 4 e dois no dia 3. Nas 24 
horas anteriores (entre 5 e 6 
de Janeiro) foram registadas 
3301 novas infecções re-
sultantes de 8143 amostras 
suspeitas testadas em todo o 
país, subindo para 1.132.400 
o total de colheitas sujeitas a 
este procedimento.

O cumulativo de casos 
positivos é de 203.241, sen-
do 202.872 de transmissão 
local e 369 importados. 

A cidade de Maputo, 
com 459 casos (13.90 por 
cento do total de casos de 
todo o país e uma taxa de 
positividade de 25.84 por 
cento), foi a que maior nú-
mero de casos reportou.

Enquanto isso, o país re-
gistou, entre 5 e 6 de Janei-
ro, 74 novos internamentos, 
27 dos quais na cidade de 
Maputo, encontrando-se 
hospitalizados 251 doentes. 

Destes, 128, mais de meta-
de, encontram-se na capital 
do país.

No mesmo período hou-
ve registo de mais 40 altas 
hospitalares, das quais 21 na 
cidade de Maputo. 

“Temos a satisfação de 
anunciar mais 4118 casos de 
indivíduos que recupera-
ram da Covid-19. Trata-se do 
maior número de recuperados 
registado no nosso país neste 
início de ano”, congratulam 
as autoridades da Saúde.

Dos recuperados, 2528 
são da cidade de Maputo, 
434 de Sofala, Manica  (401), 
Maputo-província (374), 
Cabo Delgado (230), Nam-
pula (66) e Tete (85). 

Deste modo, o cumulati-
vo de indivíduos infectados 
pelo novo coronavírus e que 
recuperaram da doença é de 
165.271. 

Acidentes de viação
mataram 40 pessoas
durante a quadra festiva
MOÇAMBIQUE registou 40 mortes em consequência de acidentes de viação ocorridos 
entre 25 e 31 de Dezembro, o dobro quando comparado com igual período de 2020, se-
gundo a Polícia. As mortes resultaram de 31 acidentes de viação ocorridos na semana 
entre as festas do Natal e do fim do ano. A velocidade excessiva e deficiências mecâni-
cas foram as principais causas dos acidentes. Além de óbitos, os sinistros causaram 30 
feridos graves contra 10 em igual período de 2020. Os acidentes foram, na sua maioria, 
atropelamentos e choques de carros. Comparado com a mesma semana de 2020, o 
número de acidentes de viação, óbitos e feridos duplicou.

Oitenta casas serão 
demolidas na Beira

OITENTA casas construídas ao longo das valas de drenagem na cidade da Beira, 
província de Sofala, serão demolidas no primeiro trimestre deste ano. A demoli-
ção estava agendada para o ano passado, mas não foi executada porque se estavam 
a demarcar os talhões para o reassentamento das famílias abrangidas. As famílias 
em causa construíram as suas habitações nas valas de drenagem no Macurungo, 
obstruindo o escoamento das águas pluviais e aumentando o risco de inundações 
urbanas na época chuvosa. O vereador de Construção, Infra-estruturas e Urbani-
zação no Conselho Municipal da Beira, Augusto Manhoca, disse que a demolição é 
irreversível e visa salvaguardar o bem-estar colectivo. 

Quatro mil pessoas em risco 
de isolamento na Zambézia

Jovens afluem ao recenseamento 
militar na cidade de Maputo

“Informais” queixam-se 
da actuação da Polícia 
Municipal em Nampula Pág. 7
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REFERÊNCIA de partida: “Matou namorada 
porque se recusou a casar” foi título noticio-
so neste matutino, ao longo desta semana, 
extraindo-se do seu conteúdo a história do 
hediondo crime ocorrido em Cabo Delgado. 
Desta base ergue-se a discussão que atravessa 
os lados social e jurídico na busca de elemen-
tos demonstrativos do carácter pessoalíssimo 
do livre consentimento à decisão de contrair 
matrimónio.

DISCUTINDO
A atitude macabra do homem que deter-

minou a morte da namorada, por esta se ter 
recusado a casar, levanta questões de ordem 
moral, social e jurídica, merecendo uma su-
cinta análise com o intuito avaliativo do que a 
sociedade experimenta, a cada dia, em desfa-
vor da dignidade da pessoa humana.

Não se pode manter na indiferença peran-
te uma notícia desta natureza, e avaliar apenas 
as consequências seria um exercício inacaba-
do. Mesmo sem elementos concretos do caso, 
podem-se lançar algumas hipóteses, mera-
mente académicas, para gerar caminho de 
análise. Num lance possível, o criminoso ficou 
em estado emocional alto ao perceber que o 
seu investimento para um projecto de comu-
nhão conjugal estava sendo rejeitado e partiu 
para o extremo fatídico. Mas esta possibilidade 
ilustra, igualmente, a deficiente formação do 
carácter e da personalidade da pessoa, tendo 
faltado, provavelmente, a captação, desde a 
tenra idade, de valores éticos, morais, familia-
res e culturais estruturantes de uma persona-
lidade equilibrada e tolerante no respeito pelos 
semelhantes, olhando-os dentro do padrão de 
liberdade e igualdade. Se a sua própria vida 
é cara (ele fugiu depois de cometer o crime), 
porque a da sua namorada não foi dignificada 
por ele?

O lado social da história orienta para uma 
provável fraca convivência ou envolvimen-
to familiar nos assuntos conflituosos entre os 
namorados, que se teriam desenvolvido, em 
silêncio, até aquele fatídico dia. 

Na equação legal do problema, cita-se, à 
partida, o princípio da Constituição da Repú-
blica inserto no número 3 do artigo 119, fixan-
do o livre consentimento para o casamento 
como base para o respeito pela dignidade da 
pessoa humana. Ordinariamente, a Lei da Fa-
mília consagra no artigo 45 que a vontade de 
contrair casamento é estritamente pessoal em 
relação a cada um dos nubentes. Do artigo 43 
deste mesmo diploma legal, apura-se que a 
vontade dos nubentes só é relevante quando 
manifestada no próprio acto de celebração do 
casamento. Tecnicamente, o Código do Re-
gisto Civil estabelece nas alíneas d) e e) do nú-
mero 1 do artigo 190 que o conservador deve 
perguntar a cada um, no momento da cele-
bração, se aceita o outro por consorte, poden-
do a recusa ser aí manifestada por aquele que 
reconsiderar a sua decisão de casar.

Como se nota do acima exposto, a recusa 
de casar é um direito fundamental intrínseco 
à natureza humana, pois a comunhão de sen-
timentos, afectos e amor não pode ser forçada 
em nenhuma circunstância.

DEBATE CONTÍNUO

Contínua fica a reflexão em volta do epi-
sódio de referência: mais do que olhar para a 
consequência do repugnante crime, desper-
temos para a formação do carácter e da perso-
nalidade do indivíduo, pois a vida reserva, na-
turalmente, conflitualidades.  Se os valores de 
respeito e tolerância para com o semelhante 
não forem transmitidos e argamassados desde 
a tenra a idade, teremos tragédias cíclicas.

DISCUTINDO LEIS

Dignidade e direitos (47)
(O livre consentimento conjugal e a dignidade)

Jurista – didiermalunga@gmail.com
DIDIER MALUNGA

DICAS SOBRE SAÚDE

Mulher grávida, continue com as consultas pré-natais 
na Unidade Sanitária e pratique as medidas de preven-

ção da COVID-19 para proteger a si e a seu bebé

MOVIMENTO “EU +”

Iniciativa para proteger  
raparigas de uniões prematuras

MIMBIR reconhece que as 
barreiras linguísticas consti-
tuem um dos desafios na di-
vulgação deste instrumento 
e dos demais aprovados no 
país, por isso garantiu que a 
iniciativa prevê a tradução do 
português para as principais 
línguas faladas em cada pro-
víncia. 

Explica que, numa primei-
ra fase, serão traduzidos para as 
línguas locais os dez principais 
artigos da lei e igual número de 
mensagens previamente se-
leccionadas como relevantes 
naquilo que se pretende que 
seja de domínio das comuni-
dades.  

A fonte avança que foram 
ainda definidos cinco eixos de 
acção, que passam, primeiro, 
pelo contacto com as pessoas 
através de núcleos, reuniões 
com as comunidades, onde 
será possível manter encontros 
com alunos, professores e lide-
ranças locais. 

Por outro lado, será inten-
sificada a componente da pes-
quisa, que vai permitir avaliar 
o nível de conhecimento das
comunidades relativamente à
lei. O trabalho envolve ainda a
comunicação social, para que,
em conjunto e de forma coor-
denada e concertada, se faça a
divulgação deste instrumento
de modo a alcançar os objec-

ANGÉLICA Magaia, directora 
nacional da área da criança no 
Ministério do Género, Crian-
ça e Acção Social, avançou 
que o papel do Governo nes-
te movimento é harmonizar 
as mensagens a serem divul-
gadas nas comunidades. 

Para tal, o Executivo vai 
garantir que os conteúdos a 
serem transmitidos não con-
trariem as orientações técni-
cas da lei-mãe, assim como 
vai envolver as direcções 
provinciais para que facili-
tem as actividades nas loca-
lidades. 

Segundo Magaia, várias 
acções decorrem para a pro-
tecção da criança, em parti-
cular a rapariga, no âmbito da 
Estratégia Nacional de Pre-
venção e Combate às Uniões 
Prematuras, e os resultados 
mostram certa redução desta 
prática. 

Explica que a elabora-
ção da Estratégia Nacional 
de Prevenção e Combate às 
Uniões Prematuras, em 2013, 
teve como base o Inquéri-
to Demográfico e de Saúde 
(2011), cujos dados indicam 
que 48 por cento das meni-
nas se casaram antes dos 18 
anos. “Foram estruturadas 

Tradução da lei para 
línguas nacionais

M
OÇAMBIQUE con-
tinua com desa-
fios no combate a 
uniões prematu-
ras, a olhar para a 

prevalência desta prática na 
sociedade, embora haja au-
mento de denúncias, o que 
tem livrado raparigas destes 
relacionamentos.  

Dados apresentados re-

centemente, no lançamento 
do Movimento “Eu +”, in-
dicam que, durante os pri-
meiros nove meses do ano 
passado, o Departamento de 
Atendimento à Família e Me-
nores Vítimas de Violência 
recebeu pelo menos 278 de-
núncias de casos envolvendo 
a união marital de menores de 
idade, contra pouco mais de 

tivos. 
“Várias organizações estão 

a divulgar a lei, mas pretende-
mos que haja um fio condutor, 
uma coordenação e concerta-
ção para que daqui a cinco anos 
possamos saber qual é o nível 
de pessoas que conhecem a lei 
que em 2021 a desconheciam”, 
sublinhou Mimbir. 

No início, a iniciativa é de-
senvolvida pelo ROSC, Rede 
Came, Rede da Criança, Fun-
do para o Desenvolvimento da 
Comunidade, Wlsa Moçambi-
que, em parceria com o Gover-
no, Procuradoria e Assembleia 
da República. 

Harmonizar as mensagens
nacional para a área da criança 
entende que, com a aprova-
ção da Lei número 19/2019, 
as mensagens sobre a pre-
venção e combate às uniões 
prematuras estão a chegar 
às comunidades, atendendo 
que, antes da aprovação deste 
instrumento, a prática era um 
fenómeno que socialmente era 
condenado, mas não consti-
tuía crime.

“A partir do momento em 
que se aprovou a lei, a prática 
passou a ser crime e, de ano 
após ano, vão aumentando 
as denúncias. Por exemplo, 
em 2020 tivemos 109 queixas 
contra 278 de 2021”, come-
morou. 

Para a sociedade civil, de 
2011 até ao ano passado pode 
ter havido certa redução de 
casos, contudo, entende 
que esta pode ter sido com-
prometida com a eclosão da 
Covid-19, que significou a 
negação dos direitos das ra-
parigas e crianças e mais ex-
posição a uniões prematuras.  

Contudo, reconhece que 
o facto de haver denúncias
contra a prática já é um indi-
cativo de maior consciência
de que as uniões prematuras
são crime.

actividades concretas através 
da estratégia implementada 
até 2019, altura em que foi 
realizado o Inquérito Nacio-
nal sobre a Violência contra 
a Criança, que dá sinaliza-
ção do impacto positivo das 
acções em curso, pois indica 
que 41 por cento das rapari-
gas entre os 18 e 24 anos re-
lataram estar casadas ou já 
viveram numa situação de 
união marital antes de atingir 
a maioridade”, disse Magaia. 

Para além disso, a directora 

EM representação do Depar-
tamento de Atendimento à 
Família e Menores Vítimas de 
Violência no Comando Ge-
ral da Polícia da República de 
Moçambique, Egas Gonçalves 
Manhiça também se refere ao 
desafio de prevenção e com-
bate às uniões prematuras na 
sociedade, comunicação e 
disseminação da respectiva 
lei. 

Partilhou que, durante as 
visitas que efectuou às celas 
do Comando Distrital de Mos-
surize, província de Manica, 

por exemplo, estavam lá nove 
mulheres adultas detidas acu-
sadas, na sua maioria (seis), de 
envolvimento em casos liga-
dos a uniões prematuras.

“Percebemos delas que 
existe uma lacuna na dissemi-
nação de informação porque é 
como se elas não soubessem 
da lei. Muitas estavam envol-
vidas em casos de noivado de 
crianças por terem autorizado 
ou incentivado as uniões pre-
maturas. O mesmo acontece 
quando uma filha engravi-
da aos 16 anos. A mãe leva a 

criança e vai deixá-la no lar e 
exige lobolo”, lamentou. 

Para Manhiça, as comuni-
dades precisam de conhecer 
as leis, e o Movimento “EU +” 
pode aproveitar as diferentes 
associações das quais as mu-
lheres ou homens fazem parte 
para divulgar o instrumento, 
de modo a evitar que algu-
mas pessoas sejam detidas por 
desconhecimento deste docu-
mento legal. 

É nesta senda que a acti-
vista social Graça Machel ins-
tou todos os que fazem parte 
do Movimento “EU +” a diri-
girem suas acções aos distritos 
ou comunidades com mais ca-
sos de uniões prematuras, de 
modo que a lei seja divulgada e 

Garantir que o instrumento seja do domínio da maioria
respeitada, beneficiando as-
sim as meninas, os rapazes e 
principalmente os pais. 

“É por isso que eu exi-
gi três coisas: uma foi que 
nós tivéssemos mensagens 
comuns fundamentais que 
devem ser as mesmas, de 
maneira a não haver a de-
turpação do que a lei diz. A 
segunda foi a tradução da lei 
para línguas nacionais, e já se 
começou o processo, aliás, a 
terceira é mesmo a tradu-
ção de toda a lei”, sublinhou 
Graça Machel, para quem, 
enquanto a lei de prevenção 
e combate às uniões prema-
turas não for de domínio de 
todos, não tem valor algum 
para a sociedade. 

100 em 2020.  
Além disso, o Inquérito 

Demográfico e de Saúde de 
2011 revela que cerca de 48 
por cento das meninas es-
tavam casadas antes dos 18 
anos, o que coloca o nosso 
país na lista de nações com 
altas taxas de prevalência de 
uniões prematuras na região 
austral e no mundo.  

É reconhecendo esta rea-
lidade que a sociedade civil, 
em parceria com o Governo, 
entre outras entidades, criou 
o movimento denominado
“Eu +”, cujo foco é massificar 

a divulgação da Lei de Pre-
venção e Combate às Uniões 
Prematuras, para que seja do 
domínio de todos. 

Salomé Mimbir, gestora 
de programas do Fórum da 
Sociedade Civil para os Direi-
tos da Criança (ROSC), acre-
dita que esta iniciativa acres-
centará valor aos esforços que 
o Executivo e a Coligação para
a Eliminação das Uniões Pre-
maturas (CECAP) têm reali-
zado para a erradicação deste
mal social.

Recordou que o país apro-
vou a Lei número 19/2019, de 

22 de Outubro, em 2019, cujo  
objecto é proibição, preven-
ção e mitigação das uniões 
prematuras, incluindo a  pe-
nalização dos seus autores e 
protecção das crianças que se 
encontrem ou que estavam 
nessas uniões.

“Dois anos após a aprova-
ção da lei, torna-se necessá-
rio massificar e divulgar este 
instrumento, com vista a 
garantir que todos os segui-
mentos da sociedade estejam 
engajados na prevenção das 
uniões prematuras”, disse 
Mimbir.

Parte dos participantes no lançamento do Movimento “EU +”

Salomé Mimbir fala da 
importância da iniciativa

Angélica Magaia aponta 
resultados positivos da lei

“Ainda há desafios na prevenção
e combate às uniões prematuras”,
Egas Manhiça
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Sete folhas verdes ricas em fibras 
para desinchar e limpar o fígado
A SALADA verde deveria fazer parte das refei-
ções de todas as pessoas, pois as folhas, além 
de fornecerem vitaminas, minerais e outros 
componentes bioactivos que trazem benefí-
cios para o organismo, possuem alto teor de 
água que hidrata o corpo e são ricas em fibras. 
Confira a lista de folhas verdes que você pode 
incluir na sua alimentação e usufruir dos be-
nefícios:

Alface
A folha de alface, além das fibras, con-

tém quantidades razoáveis de betacaroteno, 
vitamina B1, B2, folato, vitamina C e mine-
rais: cálcio, ferro e potássio. A alface possui 
propriedades calmantes, funções laxantes e 
diuréticas e contribui para a saúde do cora-
ção. Além disso, a alface é uma boa fonte de 
potássio, que contribui na redução da pressão 
arterial, outro factor de risco para doenças 
cardíacas.

Rúcula
A rúcula é boa fonte de betacaroteno, 

vitaminas C, K e minerais como o potássio, 
ferro, manganês, magnésio, zinco e cobre. As 
suas folhas apresentam propriedades diges-
tivas, diuréticas e ajudam a livrar o corpo de 
toxinas e substâncias cancerígenas.

Agrião
O agrião é riquíssimo em antioxidantes, 

bioflavonóides e outras substâncias que pro-
tegem de certos tipos de cancro, principal-
mente os do aparelho digestivo. É uma boa 
fonte de betacaroteno (precursor da vitamina 

A) e vitamina C e antioxidantes. Contém boas
quantidades dos minerais ferro, magnésio, po-
tássio, e é uma excelente fonte natural de cál-
cio.

Acelga
A acelga é um alimento muito nutritivo de 

baixa caloria, com boa quantidade de vitamina 
K, magnésio e potássio, como também contém 
vitaminas E, A, C, e ferro. Seu consumo está as-
sociado a um menor risco de doenças cardíacas 
e certos tipos de cancros. A vitamina K forneci-

da na acelga é essencial para a coagulação san-
guínea e manutenção da saúde óssea.

Couve
A couve é uma excelente fonte de cálcio e 

tem boas quantidades de potássio, ferro e vita-
minas B2, B3 e C. O aporte de fibras e de cálcio 
aumenta depois que ela é cozinhada.

Salsão
A folha verde possui propriedades diuréti-

cas que ajudam a controlar pressão alta e evitar 
o inchaço. 

Repolho
O repolho é rico em fibras, sais minerais e 

vitaminas do complexo B, E e K, óptima fonte 
de vitaminas C e A. Além disso, o repolho pos-
sui substâncias antioxidantes, associadas a um 
menor risco de doenças cardiovasculares, en-
velhecimento precoce e outras doenças.

Fonte: https://www.minhavida.com.br/ali-
mentacao/materias/33324-7-folhas-verdes-ri-
cas-em-fibras-para-desinchar-e-limpar-o-figa-
do

Acesse: https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

Se tiver COVID-19 sem sintomas, não precisa de tomar 
medicamentos. Mas atenção: é importante ficar em iso-
lamento domiciliar para cortar a cadeia de transmissão, 
porque mesmo sem sintomas pode transmitir a doença a 

outras pessoas.

OBRIGADO
POR ESTAR SEMPRE

 AO NOSSO LADO

Aos nossos clientes, muito Obrigado
por fazerem a nossa história.

UM jovem, de 23 anos, está a 
contas com as autoridades, na 
cidade de Maputo, indiciado de 
falsificar cinco títulos de pro-
priedade e livretes de viaturas de 
terceiros para vendê-las.

O indiciado alugava os car-
ros, por dois a três dias, pagando 
o valor acordado, mas ao invés
de devolver o veículo ao dono,
na data prevista, manifestava in-
teresse de ficar com o mesmo por 
mais algumas semanas, pagando 
metade do valor com promessa
de concluir o pagamento no acto
de devolução.

UM quiosque incendiou-se, 
na noite de quarta-feira, no 
Mercado 4 de Outubro, po-
pularmente conhecido por 
Pulmão da Malhangalene, na 
cidade de Maputo, devido a 
uma fritadeira abandonada, 
ligada à corrente eléctrica. 
Segundo o proprietário da 
barraca, Sérgio Real, no dia 
da ocorrência, trabalhou para 
além do horário estabelecido, 
uma vez que tinha muitas en-
comendas por entregar.

“Saí do quiosque às 19.30 
horas, deixei o meu traba-
lhador a preparar os últimos 
lanches. Entretanto, dois 
agentes da Polícia aparece-
ram, recolheram-no por cau-
sa da violação do horário do 
funcionamento do estabele-
cimento. O jovem até pediu 
que o deixassem desligar os 
equipamentos, mas foi-lhe 
exigido 300 meticais para o 
efeito”, disse Real.

O 
CONSELHO Mu-
nicipal de Maputo 
(CMM), prevê anga-
riar mais de 3,9 mil 
milhões de meticais 

com o pagamento de impos-
tos municipais, processo que 
arrancou esta segunda-feira.

Com efeito, nestes pri-
meiros dias, são visíveis en-
chentes, nas recebedorias 
e postos de cobrança, de 
pessoas que procuram pagar 
os impostos, com destaque 
para o autárquico de veí-
culos, o predial e o imposto 
pessoal autárquico.  

É o caso de Francisco Ma-
chaieie, residente no bairro 
de Xipamanine que preferiu 
pagar o imposto automóvel, 
no terceiro dia, para evitar 
constrangimentos de última 
hora e possível multa. 

Machaieie lamentou a 
morosidade no atendimento 
e as falhas no funcionamento 
do sistema informático. 

“ Estive no posto de co-
brança de Maxaquene, mas 
devido à falta de sistema vim 
a recebedoria da Karl Marx”, 
referiu Machaieie, acrescen-
tando que esperou pelo aten-
dimento pelo menos uma 
hora. 

Na mesma situação esteve 
Felisberto Manhiça, residen-
te no bairro Magoanine “C”, 
que explicou que não pôde 
pagar o imposto, no posto 

Município prevê 
arrecadar 3,9 mil 
milhões de meticais

mais próximo à sua residên-
cia, por motivos laborais. 

O director adjunto de 
Planificação e Finanças no 
CMM, Dinis Nhancume, dis-
se que para reduzir as en-
chentes nas receberias mais 
frequentadas, como Karl 
Marx e KaMpfumu, está a 
descentralizar os serviços e 

já tem instalados 14 postos 
de cobranças na cidade de 
Maputo. 

Aliou a morosidade às 
falhas no sistema informáti-
co, tendo garantido que há 
uma equipa de manutenção 
pronta para responder aos 
problemas causados, maio-
ritariamente, por falhas de 

internet e interrupção no 
fornecimento de energia 
eléctrica. 

Apelou à paciência dos 
munícipes e que optem por 
outros postos de cobrança, 
a exemplo de KaMavota, Zi-
mpeto e Prédio Jat, onde até 
quarta-feira havia fraca a 
afluência de munícipes. 

É hora de pagar imposto

Incêndio destrói 
barraca no “Pulmão”

Recolhido às celas 
por burla e falsificação

Hilário Lole, porta-voz do 
Serviço Nacional de Investiga-
ção Criminal (SERNIC), disse que 
o jovem falsificava os títulos de
propriedade e livretes, vendia os
carros como se fossem seus, ten-
do conseguido das vendas 800
mil meticais.

Referiu que na sequência da 
detenção do indiciado, foram re-

cuperados quatro veículos sendo 
que, neste momento, o SERNIC 
investiga a localização do quinto.

“O comprador da quinta via-
tura disse que a vendeu, por isso 
continuamos a trabalhar para 
recuperá-lo, assim como iden-
tificar as pessoas que ajudavam o 
jovem detido a falsificar o registo 
dos veículos”, apontou.

Apontou que só quando 
os agentes ouviram a explo-
são soltaram o trabalhador e 
abandonaram o local.

“Perdi um congelador, 
duas geleiras e cinco fritadei-
ras no incêndio, o equivalen-
te a mais 200 mil meticais”, 
contou.

O vereador do Desenvol-

vimento da Economia Local, 
no Conselho Municipal de 
Maputo, Danúbio Lado, la-
mentou o incidente. Referiu 
que as chamas não se pro-
pagaram às outras barracas, 
uma vez que os vendedores 
utilizaram um extintor para 
debelar as chamas e contac-
taram os bombeiros.

F.
 M

AT
SI

N
H

E

 Equipamentos danificados na sequência do incêndio

Acesse: https://t.me/Novojornal
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  005/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 06 Janeiro
   de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

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

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

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,01 4,09      4,05
  Botswana Pula 5,40 5,50      5,45
  eSwatini Lilangueni 4,01 4,09      4,05
  Mauricias Rupia 1,45 1,48      1,47
  Zâmbia Kwacha 3,77 3,85      3,81

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 545,72 556,60    551,16
  Malawi Kwacha 78,21 79,77     78,99
  Tanzânia Shilling 27,45 28,00     27,73
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 11,09 11,31     11,20
  Canada Dolar 49,52 50,51     50,02
  China/Offshore Renminbi 9,90 10,09     10,00
  China Renminbi 9,91 10,10     10,01
  Dinamarca Coroa 9,61 9,81      9,71
  Inglaterra Libra 85,55 87,26     86,41
  Noruega Coroa 7,12 7,27      7,20
  Suécia Coroa 6,93 7,07      7,00
  Suíça Franco 68,82 70,19     69,51
  União Europeia Euro 71,51 72,94     72,23

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,3400000  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.790,07000
Venda..............  1.790,67000

Maputo,  07.01.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16

13,30%

67.779,82

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16

13,97%
11-out-16

17,00%
11-out-16

14,89%

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,25%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

139.631,00103.460,0018.199,00
13,35%

17.972,00

Valor Títulos Vendidos 67.779,823.301,205.471,21

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

Total / Média

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

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192,99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14.236,78
Total / Média

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

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

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

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

31 - 63 dias

11.090,44

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

Valor Títulos Comprados

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

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

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

2.953,34

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

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

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5.196,95

13,25%

Taxa

0,00 0,00 0,00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 134.434,05

-

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

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

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A 1.716,00 2.300,00 365,00 4.381,00

Overnight 910,00 13,25% Taxa Média Ponderada
Data última colocação 5-jan-22 5-jan-22 5-jan-22 5-jan-22

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

13,30% 13,32%
13,40% 13,38%Taxa últimas 6 colocações 13,35% 13,38%

13,38%

13,27%
Data da última venda 5-jan-22 22-dez-21 8-dez-21 5-jan-22
Taxa Média Ponderada 13,27% 13,36%

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

0,00 0,00 0,00 0,00 Total / Média

92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0,00
0,00

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

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

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

- - -

-

-

--

-

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00
-

0,00

Prazo

FPC

16,25%16.608,19

…

0,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10,25%

Taxa

0,00

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 6 de Janeiro de 2021. 

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

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :06/01/2022

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  06.01.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,20 64,46 63,83 

PUBLICIDADE

M
AIS de quatrocentas 
toneladas de peixe 
de espécie tilápia, 
criado em cativei-
ro na albufeira de 

Cahora Bassa, em Tete, foram 
processadas e exportadas atra-
vés do Porto de Pesca da Beira, 
em Sofala.

A exportação do peixe tilá-
pia surge ao abrigo de um con-
tracto assinado, recentemente, 
entre a empresa Chicoa Fish, 
baseada no distrito de Songo e 
a direcção daquela infra-estru-
tura portuária.

O director do porto de pes-
ca da Beira, António Remédio, 
disse que cresce o número de 
produtores de peixe em cati-
veiro que pretendem aderir aos 
serviços de processamento.

O responsável referiu esta-
rem em curso contactos com 
operadores de pesca industrial 
e semi-industrial para a explo-
ração integral das seis câmaras 
frigoríficas existentes com ca-
pacidade de armazenamento 
de 500 toneladas de pesca-
do por dia.

Refira-se que para além da 
tilápia, a albufeira da Cahora 
Bassa tem também a predo-
minância da kapenta, pescado 
que nos últimos tempos tende 
a escassear, facto associado ao 

Tilápia de Tete exportada
pelo Porto da Beira

excessivo esforço de pesca e 
ao contrabando que tem sido 
alvo.

Dados disponíveis, indi-
cam que, devido à tanta procu-
ra do pescado há movimentos 
regulares de cidadãos estran-
geiros, como zimbabweanos, 
malawianos, zambianos e con-
goleses, na região da albufeira, 
que procuram pela kapenta.

Navegando sobre o rio 
Zambeze, que alimenta Caho-
ra Bassa, os contrabandistas 
do pescado fazem-se em pe-
quenas embarcações movidas 
a remo, geralmente na cala-
da da noite, muitos dos quais 
oriundos do Malawi e Zâmbia, 
até alcançarem a albufeira, via 
distrito de Zumbu, para lograr 
os seus intentos.

Entretanto, números ofi-
ciais indicam que de Janeiro 
a Outubro do ano passado, a 
província de Tete exportou 
para as repúblicas da África do 
Sul, Zimbabwe, Malawi, Zâm-
bia e Congo Democrático cerca 
de 124 mil toneladas de kapen-
ta, que renderam 256.933.4 mil 
dólares norte-americanos.

Em Tete, o peixe kapenta é 
um dos produtos estratégicos 
de exportação, depois da ener-
gia eléctrica da HCB, tabaco da 
MLT e carvão mineral.Cresce o número de produtores de peixe em cativeiro na albufeira de Cahora Bassa, em Tete

RE
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OD
UÇ
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ESTÃO a aumentar as denún-
cias sobre as práticas de con-
corrência desleal entre as em-
presas no mercado nacional, 
facto associado, à divulgação 
nos últimos meses, do quadro 
legal pela Autoridade Regula-
dora de Concorrência (ARC).

A informação foi avançada, 
ontem em Maputo, pelo presi-
dente do conselho de adminis-
tração (PCA) da ARC, Iacumba 
Aiuba, durante um seminário 
de divulgação das atribuições 
e competências da sua institui-
ção, bem como os instrumen-
tos legais da concorrência.

O evento juntou represen-
tantes dos sectores privado e 
público, associações económi-
cas, profissionais, académicas, 
entre outros interessados.

Compete a ARC assegurar a 
aplicação das regras de promo-
ção e defesa da concorrência 
nos sectores privado e público 
em Moçambique, tendo em 
vista o incremento da sã con-
corrência na economia, o fun-
cionamento eficiente dos mer-
cados, a afectação óptima dos 
recursos e a promoção da ino-
vação no prosseguimento dos 
interesses dos consumidores.

Segundo Iacumba Aiuba, 

NOS ÚLTIMOS QUATRO MESES

Mais empresas denunciam
 concorrência desleal

27 postos de abastecimento, o 
negócio no segmento empre-
sa - para -empresa, venda de 
combustíveis, entre outros.

Para além deste caso, a ARC 
foi também, chamada a pro-
nunciar-se no negócio de fusão 
entre dois bancos comerciais 
da praça, bem como, num ou-
tro negócio entre supermerca-
dos.

Durante o seminário, 
Aiuba, apelou aos participantes 
do encontro, com maior desta-
que para o tecido empresarial 
nacional e associações econó-
micas a denunciarem casos que 
minam o ambiente de negócio 
e uma sã concorrência no mer-
cado moçambicano.

De recordar que, a ARC é 
uma entidade de direito pú-
blico, criadora da Lei da Con-
corrência, dotada de perso-
nalidade jurídica, autonomia 
administrativa, patrimonial, 
financeira e técnica. No exer-
cício dos seus poderes de regu-
lamentação, de supervisão e de 
sanção estabelecidos na Lei da 
Concorrência, actua em estri-
ta observância dos princípios 
da legalidade, independência, 
isenção, equidade, entre ou-
tros.

desde que iniciou o trabalho 
de divulgação em Novembro 
do ano passado, nas cidades 
de Nampula, Nacala e Beira, 
respectivamente, os processos 
que chegam a sua instituição 
tem estado aumentar chegan-
do em média, a seis casos por 
semana.

Afirmou que, neste mo-
mento, há alguns casos de 
denuncias que já estão em in-

vestigação sobre as práticas em 
causa, o que demonstra que, o 
assunto da concorrência está a 
ganhar forma no mercado.  

Recentemente, a ARC foi 
chamada a pronunciar-se na 
operação de concentração que 
envolveu as empresas Total, BP 
e SAMCOL, e anunciou a deci-
são de não oposição da mesma 
por considerar não ser suscep-
tível de criar entraves signifi-

cativos à concorrência efectiva 
nos mercados relevantes iden-
tificados ou numa parte subs-
tancial destes, nos termos da 
lei da concorrência.

A operação de concen-
tração em causa consistiu na 
aquisição, pela TOTAL Mo-
çambique, de parte do negó-
cio da BP Moçambique, que 
compreende a distribuição de 
combustíveis na sua rede de 

ARC diz continua a investigar processo sobre concorrência desleal na área do cimento

O EXECUTIVO angolano espera financiar, este ano, pelo 
menos 500 projectos no âmbito do programa de apoio à 
diversificação da economia e exportações e levar a re-
conversão da economia informal a todo o país, a partir 
de Abril.

Os objectivos foram elencados pela secretária de Es-
tado para a Economia, Dalva Ringote, que há dias, apre-
sentou, em Luanda, as perspectivas de implementação 
do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das 
Exportações e Substituição das Importações (Prodesi) 
e do Programa de Reconversão da Economia Informal 
(PREI).

Os 500 projectos, dos 1.022 aprovados em 2021, 
no âmbito do Prodesi contam com várias facilidades 

de acesso ao crédito que totalizam 743 mil milhões de 
kwanzas para a sua operacionalização.

Ringote sublinhou que o acesso ao financiamento vai 
ser acompanhado de forma a assegurar que os recursos 
financeiros sejam alocados aos projectos identificados.

A secretária de Estado adiantou que existe também 
a perspectiva de desembolsar uma segunda tranche de 
aproximadamente dois mil milhões de kwanzas através 
do Fundo Activo de Capital de Risco Angolano (FACRA), 
direccionados para pequenas e médias empresas, em-
preendedores e operadores de micro-crédito, com a ex-
pectativa de financiar mais 1.683 projectos, os mesmos 
de 2021, beneficiando sobretudo, jovens e mulheres.

No que diz respeito ao acesso ao mercado interno, 

cadastraram-se este ano, 35.241 no portal da divulgação 
da produção nacional, abaixo da meta inicial de 40 mil 
produtores, indicou a governante, acrescentando que 
deverá ser reestruturada este ano, a marca “Feito em An-
gola” para dar maior visibilidade aos produtos nacionais.

Quanto ao PREI, que foi lançado no Mercado “30” 
em Luanda, e no âmbito do qual foram cadastradas em 
2021 mais de 41.000 empresas individuais, incluindo 
vendedores de bancada, ambulantes e feirantes, o ob-
jectivo é expandir para as restantes províncias em Abril.

Na quarta-feira, este programa, que visa aumentar a 
formalização da economia chegou ao mercado da San-
zala (Viana) e ontem foi lançado no mercado do Kikolo 
(Cacuaco), ambos em Luanda.

Governo angolano espera
financiar 500 projectos este ano

Acesse: https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

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

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

DESIGNER GRÁFICO para Maputo                 (RSE089) 

Resumo das Principais Responsabilidades:
• Ser um conhecedor e utilizador das várias técnicas e ferramentas de

desenho;

• Alinhar as campanhas de publicidade com os objectivos estratégicos
da empresa e colaborar na comunicação interna e externa nos diversos
meios;

• Criar imagens, logotipos, gráficos, ilustrações, animações e realizar
projectos de Design Gráfico nas vertentes corporativapromocional e
multimédia;

• Gerir projectos gráficos desde a identificação de oportunidade de
mercado até à sua produção, utilizando conceitos de marketing,
administração e gestão.

• Criar peças gráficas para websites, redes sociais, e e-newsletters, bem
como criar, desenvolver e gerir projectos de fotografia e vídeos;

• Realizar projectos de comunicação visual (estampas de fardamento,
pastas de documentos, calendários, crachás, expositores, cartões de
visita, papel timbrado e itens de papelaria) e fazer o design de rótulos
de embalagens (sacolas, caixas, sachês, latas, cestas, garrafas e sacos);

• Criação visual de ilustrações (criados do zero, com recursos tecnológicos,
através de digitalizações e conversões de arquivos, maquetização e
paginação da Newsletter, Ligação Expresso e Relatórios da Empresa);

• Planificar e executar anúncios institucionais (cartazes, outdoors,
panfletos, cartilhas, pósteres, faixas, folhetos, adesivos e banners).

Requisitos:
Nível Técnico Médio em Design Gráfico, Formação em Design Gráfico, Marketing 
Digital e ou Comunicação Digital; Mínimo de 3 anos de experiência em funções 
similares e em agências reconhecidas no sector; Domínio de programas de 
edição e composição Adobe (In Design, Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe 
Illustrator. After Effect, Color Scheme Designer, GIMP, Grunt, Canva, In design, 
edição de vídeo, etc); Experiência comprovada na elaboração de imagens, 
artes-finais e pós-produção; Fluência de português e inglês fala e escrita.
__________________________________________________________
Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações literárias, 
fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de Referências e outros 
documentos relevantes para a candidatura.
Obrigatória a inclusão do portfólio de trabalhos desenvolvidos, que sustentem 
a capacidade de execução das actividades acima descritas.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas deverão ser submetidas até ao dia 15/1/2022, através 
do endereço selec.rse@sdo-mocambique.com, a partir do qual não serão 
consideradas, indicando no assunto, obrigatoriamente, a referência e 
denominação da vaga.
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A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria 
nas áreas de Gestão, Negócios e de Gestão do Capital 
Humano, com uma vasta experiência no mercado 
nacional, com 12 anos de actividade ao serviço dos 
seus clientes. 

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

JORNALISTAS para Maputo (RSE090)

Resumo das Principais Responsabilidades:
• Constituir-se como um elo fundamental entre a Empresa, Parceiros e

Clientes Internos e Externos e participar na elaboração da Estratégia
de Comunicação externa da Empresa para diferentes situações, em
coordenação com o Gabinete de Comunicação e Relações Institucionais;

• Recolher, verificar, analisar detalhadamente e publicar toda a
informação com relevância mediática e reunir os dados relevantes para 
criar uma história e garantir a transmissão atempada da informação;

• Reunir as descobertas numa história estável e credível, escrever e
entregar notícias tendo em conta a perspectiva do leitor e publicar ou
transmitir notícias;

• Receber tarefas ou investigar pistas/dicas de notícias e respeitar a
ética, os códigos do jornalismo e a regulamentação interna;

• Cooperar com repórteres, editor-chefe, produtores e manter-se
actualizado com os últimos eventos da Empresa, estudando papéis,
participando de eventos corporativos, etc;

• Fazer a gestão activa das médias sociais garantindo maior interacção;

• Compilar e editar as comunicações oficiais da empresa para o formato
documental aprovado e difundir nos órgãos de comunicação social;

•  Difundir a Visão, a Missão e Valores da Empresa ao nível interno apoiando
o Gabinete de Comunicação e Relações Institucionais na implementação
de novas políticas, programas, processos e procedimentos e monitorar
toda a informação produzida na comunicação social sobre a Empresa.

Requisitos:
Nível Médio Técnico Profissional em Jornalismo ou Comunicação; Mínimo de 
3 anos de experiência comprovada em Jornalismo, preferencialmente numa 
empresa do grupo A; Domínio das tecnologias de informação e comunicação; 
Fluência na língua portuguesa, fala e escrita. O inglês, fala e escrita constituirá 
vantagem; Conhecimento de Normas Institucionais e Protecção da Informação;

Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações 
literárias, fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de Referências e 
outros documentos relevantes para a candidatura. Obrigatória a inclusão de 
recortes de dois artigos jornalísticos publicados da autoria do candidato.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas deverão ser submetidas até ao dia 15/1/2022, através 
do endereço selec.rse@sdo-mocambique.com, a partir do qual não serão 
consideradas, indicando no assunto, obrigatoriamente, a referência e 
denominação da vaga.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos

Direcção Nacional dos Registos e Notariado
Quarto Cartório Notarial de Maputo

Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO 
DE JOSÉ JEREMIAS NHAMBIRRE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de cinco de Janei-
ro de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas noventa e cinco a folhas noventa 
e seis, do livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e oitenta e 
seis, traço “C”, deste Cartório Notarial, perante mim, SÉRGIO JOÃO SOARES PINTO, 
Conservador e Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de JOSÉ JEREMIAS NHAMBIRRE, 
de setenta e oito anos de idade, solteiro, natural de Jangamo, de nacionalidade 
moçambicana, com última residência no Bairro Zona Verde, Matola, sem ter deixa-
do testamento com disposição de sua vontade.
Mais certifico que pela operada escritura pública foram declarados como únicos e 
universais herdeiros de todos seus bens, seus filhos: MILAGRE JOSÉ NHAMBIRRE, 
ESMERALDA JOSÉ NHAMBIRRE e EDSON JOSÉ NHAMBIRRE, todos solteiros, 
maiores, de nacionalidade moçambicana, naturais de Maputo, onde residem.
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 5 de Janeiro de dois mil e vinte e dois

A Notária Técnica
(Ilegível) 263
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RECTIFICAÇÃO
Para efeitos de rectificação por omissão do herdeiro 
HUGO AGOSTINHO ALBERTO LANGA, solteiro, 
natural de Maputo, inserido na página dezassete, 
do Jornal “Notícias” do dia vinte e cinco de Agosto 
de dois mil e vinte, referente à publicação da Habil-
itação de Herdeiros por óbito de ISABEL ISSUFO 
PAPELA e ALBERTO JÚNIOR LANGA.

Está conforme
Maputo, aos 6 de Janeiro de 2022

A Notária
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que OLÍVIA ANTÓNIO CHIÚRE, natural e residente em 
Maputo, no Bairro Polana Cimento “A”, Av. Julius Nyerere, nº 626, 6º andar 
direito, requer autorização para a mudança do nome de seu filho menor 
ANTÓNIO CLEITON SÉRGIO MANUEL NHACA, para passar a usar o nome 
completo de CLEYTON MANUEL NHACA.
Nos termos do nº 1, do artigo 360º do Código do Registo Civil, são 
convidados todos interessados para, no prazo de trinta dias, a contar da 
data da publicação do presente anúncio, deduzirem, por escrito, a oposição 
que tiverem direito de fazer.

Maputo, aos 16 de Dezembro de 2021
A Directora Nacional Adjunta

Fátima J. Achá Baronet
(Conservadora e Notária Superior)

MERCADOS DO MAQUININO E GOTO

Vendedores depositam
lixo nas sarjetas

V
ENDEDORES dos 
mercados do Maquini-
no e Goto estão a con-
tribuir para obstrução 
das sarjetas próximas 

desses locais ao depositarem 
elevadas quantidades de restos 
de hortícolas e outros produtos 
deteriorados.

Esta informação foi pres-
tada por José Onésimo, chefe 
do Departamento de Drena-
gem do Serviço Autónomo de 
Saneamento da Beira (SASB), 
que, em entrevista ao “Notí-
cias”, disse ter constatado com 
tristeza que o depósito de lixo 
tem sido feito de forma delibe-
rada pelos vendedores.

Referiu que o normal seria 
encontrar nas sarjetas folhas 
de árvores e areia que têm sido 
arrastados pela acção da natu-
reza, e não produtos atirados 
àqueles locais pelo Homem de 
forma propositada.

“O nosso trabalho diário 
tem-nos mostrado outra reali-
dade. Perdemos bastante tem-

pes para evitarem atirar resí-
duos sólidos de qualquer natu-
reza para as sarjetas porque tal 
“compromete o escoamento 
das águas, o que depois resul-
ta em inundações, principal-
mente no período chuvoso”, 
disse.

Sublinhou ainda que o lixo 
depositado nas valas de drena-
gem danifica os equipamentos 
colocados para a limpeza des-
tes canais.

“Cada munícipe deve car-
regar esta responsabilidade 
consigo para podermos man-
ter por mais tempo os equipa-
mentos”, recomendou.

Recordou aos munícipes 
que deitam lixo nas valas de 
drenagem que a sua instituição 
tem um código de postura que 
prevê sanções para este tipo de 
comportamento. Por isso, do-
ravante, o Serviço Autónomo 
de Saneamento da Beira pas-
sará a sancionar quem for en-
contrado a depositar resíduos 
sólidos nestas condutas.

po a limpar as sarjetas, exacta-
mente por causa deste tipo de 
comportamento”, lamentou.

José Onésimo disse tam-
bém que o comportamento 

negativo é extensivo a outras 
zonas ao longo do eixo das sar-
jetas na cidade da Beira, onde 
os munícipes atiram papelões, 
plásticos com restos de comi-

da, latas, garrafas, entre outra 
sujeira que inibe a normal cir-
culação das águas pluviais.

Apelou aos vendedores dos 
mercados informais e muníci-

O SERVIÇO Autónomo de Saneamento da Beira 
já não vai abrir novas valas de drenagem devido 
às chuvas que caem incessantemente nesta ci-
dade, apostando-se, apenas, na gestão e limpe-
za dos canais existentes.

Segundo José Onésimo, a medida surge para 
dar espaço aos trabalhos de limpeza das sarjetas 
e valas de drenagem, que nesta época chuvosa 
precisam de acção permanente.

Disse ainda que a abertura de novos canais 
só será efectuada caso se mostre necessário, 
tendo em conta que, neste momento, apenas 
urge fazer correcções e limpeza.

Recordou que todos os anos a sua institui-
ção tem ido aos bairros periféricos para sensibi-
lizar a população a não construir junto às valas 
de drenagem. Contudo, as pessoas continuam 

a erguer as suas casas próximo desses canais, 
o que concorre para obstruir a passagem das
águas. 

“Quando voltamos para fazer a manutenção 
nas valas, deparamos com novas construções, 
o que dificulta o escoamento das águas da chu-
va”, queixou-se.

Reconheceu que a missão da edilidade é 
manter as valas limpas e em condições para es-
coar as águas, mas os munícipes, principalmen-
te os que residem próximo a estas condutas, não 
têm colaborado para o sucesso desta missão.

Fez lembrar que os moradores podem lim-
par as valas terciárias e não esperar que seja 
apenas o Conselho Municipal da Beira a erguer-
-se para garantir saneamento adequado nas zo-
nas residenciais. 

Chuva condiciona
abertura de novas valas

Lixo atirado às condutas de água preocupa autoridades de salubridade

Não serão construídas novas valas de drenagem durante o período chuvoso

A ASSOCIAÇÃO de Trans-
portadores da Beira (ATABE) 
apresentou quarta-feira duas 
propostas de agravamento das 
tarifas de transportes de pas-
sageiros urbanos e interdis-
tritais para mais dois ou três 
meticais, dependendo dos 
percursos.

De acordo com o respecti-

vo presidente, Júlio Macie, as 
propostas de subida de preços 
surgem na sequência do au-
mento, em Novembro do ano 
passado, do custo de combus-
tível e seus derivados.

Macie disse ao “Notícias” 
que a sua instituição submeteu 
estes expedientes ao Conselho 
Municipal da Beira (CMB), para 

o caso dos transportes urba-
nos, e à Direcção Provincial de
Infra-estruturas, para o trans-
porte interdistrital.

Assim, a ATABE aguarda 
resposta de ambas instituições 
para dar início ao plano traça-
do pelos transportadores, es-
perando que os novos preços 
entrem em vigor ainda este 

mês.
“Nós submetemos as pro-

postas e ainda ontem (quarta-
-feira) contactámos a Vereação 
dos Transportes no CMB e o
director de Infra-estruturas,
e ficaram de nos dar alguma
resposta ainda hoje (ontem)
para avançarmos com a nossa
posição”, explicou o nosso in-

terlocutor.
Deu a conhecer que, nos 

documentos enviados a estas 
entidades, a ATABE propõe 
subidas de mais três meticais 
para as rotas que custam ac-
tualmente 10 e dois para as 
vias em que os passageiros 
pagam actualmente 13 me-
ticais. Querem ainda agravar 

por mais três meticais o custo 
de transporte nas rotas que ac-
tualmente custam 15.

Júlio Macie sublinhou que, 
antes da submissão destes do-
cumentos, a Associação de 
Transportadores da Beira reu-
niu-se, por duas vezes, com os 
motoristas e cobradores, en-
contros nos quais foram alcan-

çados consensos de aumento 
destes valores.

O presidente da ATABE ar-
gumentou ainda ser oportuna 
a subida de preços dos trans-
portes, visto que os custos 
operacionais tendem a ficar 
insuportáveis, principalmente 
desde a eclosão da pandemia 
da Covid-19, que veio reduzir 

o número de passageiros.
Segundo Macie, o preço

que vigora actualmente é im-
praticável, e agora a situação 
agravou-se, tendo em conta 
que o rendimento diário não 
cobre as despesas de manu-
tenção, operação das viaturas 
e remunerações dos motoristas 
e cobradores.

Proposto agravamento de tarifas de transporte

Acesse: https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Ministério da Indústria e Comércio convida a todos interessados elegíveis a apresentarem as propostas sela-

das para o fornecimento de bens e prestação de serviços, de acordo com o seguinte:

N/O Nº do Concurso Objecto
Modalidade de 

Contratação

Data e hora de 
entrega das 
propostas

Data e hora de 
abertura das 

Propostas

Garantias 
provisórias

1 001/MIC/CP/DA/2022
Aquisição de material de 

escritório 
Concurso 
Público

27/1/2022 
9.45 horas

27/1/2022 
10.00 horas

45.000,00MT

2 002/MIC/CP/DA/2022 
Aquisição de uniforme e 

calçado
Concurso 
Público

27/1/2022
 10.45 horas

27/1/2022
 11.00 horas

12.000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou ad-
quirí-los no Departamento de Aquisições, sito na Praça 25 de Junho, nº 300 - 1º Andar, Porta 105, pela importân-
cia não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais).

3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias.
5. As propostas serão entregues na Praça 25 de Junho, nº 300 – na Sala de Reuniões do 2º Andar
6. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento

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

Maputo, aos 4 de Janeiro de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 CIDADE DE MAPUTO

Conselho dos Serviços de Representação do Estado 
Serviço de Assuntos Sociais 
Repartição das Aquisições  

Rua Fernão Veloso, nº 54- Telefone 417014/6, Fax: 417017

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo 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 n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação 

do objecto dos concursos abaixo indicados: 

N.º do Concurso Modalidade Objecto Empresa Adjudicada Valor do contrato

62L000441/CC/21/RA-

SAS//2021
Cotações 

Aparelhos de ar-

condicionado

GOLD BUSINESS 
MANAGEMENT

348.000,00MT

62L000441/CC/23/RA-SAS/2021 Cotações Brochuras MAHALA, LDA 335.790,00MT

62L000441/CC/23/RA-SAS/2021 Cotações Módulos 
ACÇÃO TECNOLÓGICA, 

LDA 
342.511,30MT

62L000441/CC/23/RA-SAS/2021 Cotações 
Montagem da Tribuna de 

Honra
PASSOS ÁFRICA, LDA 245.700,00MT

62L000441/AD/16/RA-

SAS/2021

Ajuste 

Directo
Reparação de viaturas DAE-SERVIÇOS, LDA 8.560,000,00MT

62L000441/CL/7/RA-SAS/2021
Concurso 

Público
Material informático

GOLD BUSINNES 
MANAGEMENT

1.750.957,10MT

62L000441/CL/3/SAS-UGEA/

FASE/2021

Concurso 

Limitado

Fiscalização de Obras: 

EPC 10 de Julho e Escola 

de Albasini

LARC CONSULTORES, 
LDA

999.950,17MT

Maputo, aos 6 de Janeiro de 2021 
Autoridade Competente

165

INQUÉRITO

Chegada de 2022 reaviva esperança

Constâncio Dinis Graciela de JesusMaria NguirazeLélio Pinto

A CHEGADA de 2022 reavi-
va a motivação de dar a cara 
aos desafios da vida na cida-
de de Tete.

Cidadãos entrevistados 
pelo “Notícias” em Tete so-
bre o balanço de 2021 e as 
perspectivas para 2022 dis-
seram que pretendem fazer 
o que não conseguiram no
ano passado, outros ainda
estão focados em abraçar
novas oportunidades e ex-

pandir o que foi iniciado em 
2021.  O jovem empresário 
Lélio Pinto, por exemplo, 
depois de passar a transição 
do ano de forma contida, 
com a sua família, revelou 
que vai concentrar-se no 
alargamento da carteira de 
clientes da sua empresa.

Maria Nguiraze, comer-
ciante do Mercado Zambe-
ze, tem como meta pessoal 
para este ano sustentar os 

seus quatro filhos, por meio 
do seu negócio. 

No país, espera ver as 
pessoas mais prudentes e 
a prevenirem-se da Co-
vid-19, e se número de con-
taminados continuar a au-
mentar encoraja o Governo 
a apertar o cerco.

O negociante Constân-
cio Dinis deseja retornar 
aos estudos, que interrom-
peu na 11.ª classe, fazendo 

o curso de técnico adua-
neiro, uma vez que o seu
sonho é ser alfandegário.
Por seu turno, Graciela de
Jesus sente-se motivada a
concluir a sua licenciatura
este ano e encontrar novo
emprego.

Exteriorizou também o 
interesse de ver os servido-
res públicos se esmerarem 
mais na prestação de me-
lhores serviços ao cidadão.

A
S autoridades mo-
çambicanas apelam 
às populações viven-
do em zonas baixas e 
ribeirinhas, particu-

larmente nas bacias dos rios 
Maputo, Umbelúzi, Incomáti, 
Limpopo, Púnguè, Zambeze 
e Licungo, para se retirarem 
para zonas altas e seguras e 
evitarem a travessia do leito 
dos rios, devido ao elevado 
volume de escoamento destes 
cursos de água.

Face às previsões meteo-
rológicas e à situação hidro-
lógica prevalecente, para as 
próximas 72 horas prevê-se 
oscilação do nível hidrométri-
co com tendência a subir nas 
bacias do Maputo e Incomáti, 
mantendo-se em alerta. 

As bacias do Umbelúzi, 
Limpopo e Licungo poderão 
continuar a registar subida do 
nível hidrométrico, manten-
do-se abaixo do alerta, segun-
do nota emitida ontem pela 
Direcção Nacional de Gestão 

de Recursos Hídricos (DN-
GRH). Na região sul, as bacias 
dos rios Maputo, na fronteira 
Oeste e Madubula, e Incomá-
ti, em Magude, em virtude da 
chuva forte registada a mon-
tante (nos países vizinhos) e 
no território nacional, regis-
tam oscilação do nível, com 
tendência a subir, mantendo-
-se em alerta. 

A bacia do rio Limpopo,
devido ao escoamento prove-
niente da montante, registou
subida significativa do nível
hidrométrico em Combomu-
ne, entretanto mantém-se
abaixo do nível de alerta.

Na região centro, a bacia
do Licungo regista nível osci-
latório com tendência a subir,
mantendo-se abaixo do alerta. 
O mesmo acontece na região
norte.

As restantes bacias regis-
tam níveis oscilatórios com
tendência a baixar.

Nas 24 horas anteriores
houve registo de chuva fra-

O INSTITUTO Nacional de Gestão e Redução do 
Riscos de Desastres (INGD) em Manica já posi-
cionou embarcações nas regiões propensas a 
cheias ou inundações na província, para preve-
nir a ocorrência de mortes.

Trata-se de duas embarcações que vão servir 
em caso de necessidade de buscas e salvamen-
to nas margens dos rios Zambeze e Lucite, nos 
distritos de Tambara e Sussundenga, respectiva-
mente.  Para além das embarcações, o INGD em 
Manica tem ainda batelões para o transporte de 
pessoas e bens. 

O delegado do INGD em Manica, Jorge Via-
gem, que anunciou o facto, disse que a provín-
cia conta, igualmente, com stock de produtos 
alimentares e não alimentares para atender as 
famílias necessitadas.

Borges Viagem apelou às famílias que resi-
dem nas regiões de risco para se retirarem, bem 
como para estarem atentas às mensagens que 
têm sido difundidas pelos órgãos de comunica-
ção sobre a situação meteorológica.

No distrito de Sussundenga já foram reacti-
vados os 28 Comités Locais de Gestão e Redução 
do Riscos de Desastres, cujos membros estão a 
ser capacitados em primeiros socorros. O ad-
ministrador distrital, Tomás Razão, disse que os 
membros dos comités estão a ser capacitados 

atempadamente tendo em conta a necessidade 
de análise local e participativa do risco.

Apontou que, para o funcionamento pleno 
e eficaz destes comités, é necessário constante 
articulação com os governos local e provincial.

Neste momento, os comités estão empenha-
dos na divulgação de mensagens de prevenção, 
mitigação e prontidão para fazer face a eventuais 
calamidades naturais.

“Começámos com a capacitação dos comi-
tés no segundo semestre do ano passado, pois as 
chuvas começaram cedo e tivemos duas mortes, 
sendo uma por descarga atmosférica e  outra por 
arrastamento no rio Munhinga, e 21 famílias es-
tão neste momento ao relento devido ao desaba-
mento das suas casas”, disse Razão.

Acrescentou que, neste momento, o distrito 
não tem pessoas em zonas ribeirinhas, uma vez 
que foram reassentadas em zonas seguras, de-
pois do ciclone tropical Idai, em Março de 2019.

Por outro lado, o distrito tem intensificado os 
apelos para a retirada dos agricultores que pro-
duzem em áreas propensas a cheias ou inunda-
ções.

O plano de contingência do distrito de Sus-
sundenga aponta que, se as chuvas continua-
rem a cair, mais de treze mil pessoas poderão ser 
afectadas em quatro postos administrativos.

REGIÕES PROPENSAS A CHEIAS

INGD aloca 
meios para busca 
e salvamento

DE SETE RIOS

Populações ribeirinhas 
devem sair para zonas altas

ca a forte, sendo 56.7mm 
no rio Rovuma, em Msawi-
ze, Mavago (28.9mm), Ma-
tchedje (25.2mm); Licungo, 

em Mocuba (25.7mm); Zam-
beze, em Guro (88.3mm), 
Derre (49mm), Murrumbala 
(29mm), Megaza (24,3mm) e 

Muze (22,3mm); Púngoè, em 
Púngue-Fronteira (37.9mm), 
Ponte Gorongosa (20.3mm); e 
Umbelúzi, em Goba (23.8mm).

Rios estão a receber muita água da montante

EMISSÃO DE BI

Ministra do Interior 
promete reorganizar o sector

A MINISTRA do Interior, Arsé-
nia Massingue, prometeu to-
mar medidas para reorganizar o 
atendimento público nos pos-
tos de captação de dados para a 
emissão do bilhete de identidade 
(BI) na cidade de Maputo.  

Arsénia Massingue falava 
ontem após visita de trabalho 
ao balcão de emissão de KaM-
pfumu, localizado no edifício 
dos Bombeiros.

“Temos de dar mão à palma-
tória e assumir que não estamos 

a prestar um bom serviço. Deve-
mos melhorar o atendimento ao 
público, afinal estamos aqui para 
servir ao povo, que é o nosso fis-
cal”, disse Massingue.

Reafirmou que é tarefa do 
Ministério do Interior e da Di-

recção Nacional de Identificação 
Civil (DINIC) organizar o sector, 
tendo em conta a humanização 
do atendimento ao utente.  

Entre as anomalias consta-
tadas, destacam-se as enchen-
tes e gestão deficiente das filas 
nos postos de emissão de BI.

“Há pessoas que estão aqui 
desde as seis horas da manhã”, 
lamentou a ministra. Obser-
vou que, apesar da interrupção 
momentânea no fornecimento 
de energia eléctrica ontem, não 
se justificam as enchentes, não 
sendo a primeira vez que tal 
acontece.  Com efeito, utentes 
dos serviços também reclamam 
da morosidade no atendimento, 
mesmo com o funcionamen-
to do sistema de pré-marcação 
para a emissão do BI, há três 
meses. A introdução do agenda-
mento tinha por objectivo flexi-
bilizar o atendimento, evitando 
aglomerados, uma das causas do 
contágio pela Covid-19.

Acesse: https://t.me/Novojornal



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Sexta-feira, 7 de Janeiro de 2022

A VOZ DO MUNÍCIPE

MUNÍCIPES da cidade de Nampula 
estão satisfeitos e elogiam a inaugura-
ção da via que liga a Estrada Nacional 
Numero 1 (EN1)  e o bairro de Marrere, 
unidade residencial que hospeda im-
portantes infra-estruturas públicas e 
privadas. 

Sérgio Francisco, residente na-
quele bairro, felicita a edilidade, em-
bora ainda não tenha sido concluída 
a asfaltagem de todo o troço. “A pri-
meira fase já minimiza o sofrimento”, 
refere, explicando que “antigamente 
passávamos muito mal por causa das 
covas e enormes buracos na estrada. 
Mesmo de mota era difícil circular, e 
de carro pior”.

Dácia Bento, outra moradora do 
bairro, diz que a abertura ao trânsito 
da primeira parte do troço é um gran-
de presente porque acontece numa 
altura em que a chuva começou a cair 
na cidade e a estrada está em boas 
condições.

“Foi um presente do início do ano 

para os moradores de Marrere. Já te-
mos uma parte do troço em que nos 
podemos movimentar sem danificar 
as nossas viaturas com os buracos que 
eram característica da estrada”; dis-
se.

Já Zaina Armando, outra muní-
cipe por nós inquirida, começou por 
agradecer a edilidade pelo facto de 
ter tomado a iniciativa, porque anti-
gamente ela e os vizinhos passavam 
muito mal devido à poeira provocada 
pelos automobilistas.

“A questão da qualidade das obras 
é outra coisa. Devemos felicitar o 
que foi feito e a edilidade deve exi-
gir do empreiteiro a garantia da obra 
nos próximos tempos. Se ela não tem 
qualidade, veremos que em breve  es-
tará esburacada…”, comentou Zaina.

Manuel Cebola, por sua vez, disse 
que a estrada sofria no período chu-
voso por causa da erosão dos solos, 
mas a situação ficou minimizada com 
a colocação de asfalto e, sobretudo, 

Munícipes aplaudem 
asfaltagem da estrada 
para Marrere

com a construção de uma ponte.
“Sempre que entravámos na épo-

ca chuvosa, a estrada sofria com a 
erosão, sobretudo a ponte, que várias 
vezes ficou cortada”, lembrou Ma-
nuel Cebola.

Dácia Beto Manuel Cebola Sérgio Francisco

Zaina Afonso

Vendedores informais 
queixam-se da brutalidade 
da Polícia Municipal

que é proibido vender nas ruas 
da cidade, porém diz que é mãe 
de três filhos e se sente obri-
gada a desafiar as autoridades 
porque o negócio de comida é 
a única fonte que lhe garante o 
sustento da família.

“O que será dos meus fi-
lhos se não vender?”, questio-
na a cidadã, justificando o alto 
custo de vida como a principal 
razão para “caçar” o sustento 
diário na rua.

Assumane Albino, resi-
dente no bairro de Namicopo, 
é vendedor ambulante de es-
covas de sapato, calçado, en-
tre outros produtos. Diz que já 
sofreu agressão física por estar 
a vender na rua e explicou que 
certa vez foi levado ao Coman-

do da Polícia Municipal, onde 
ficaram retidos os seus bens e 
permaneceu detido por mais 
de sete horas, sendo que a sua 
soltura estava a ser condiciona-
da ao pagamento de cinco mil 
meticais.

Assumane não tinha di-
nheiro para subornar os agen-
tes da Polícia Municipal e, por 
isso, foi levado para o Posto 
Policial localizado no Pavilhão 
de Desportos, sendo que foi 
necessária a intervenção de al-
guns membros da família para 
ser solto.

O nosso interlocutor desis-
tiu da escola quando frequen-
tava a sétima classe por falta de 
condições para custear os es-
tudos e neste momento está a 

SÉRGIO FERNANDO

A
GENTES da Polícia 
Municipal e de Fisca-
lização da cidade de 
Nampula estão a ser 
acusados de excesso 

de zelo e de violação de direitos 

humanos quando lutam contra 
os vendedores informais nos 
passeios das ruas e avenidas da 
urbe.

Os comerciantes são agre-
didos brutalmente em plena 
via pública, enquanto os agen-
tes da Polícia Municipal apode-

ram-se de vários bens. 
Anastácia João, de 29 anos 

de idade, reside no bairro de 
Namutequeliua e conta que 
todos os dias se desloca até ao 
centro da cidade para vender 
comida, sendo os principais 
clientes os funcionários das 

lojas, que não têm tempo sufi-
ciente para sair no intervalo de 
almoço.

Aliás, grande parte dos 
proprietários das referidas lojas 
concedem aos trabalhadores, 
no máximo, uma hora para o 
intervalo do almoço e é nesse 
período que Anastácia apro-
veita para fazer o seu negócio.

Para vender o seu produto, 
a nossa entrevistada fixou a sua 
banca móvel no passeio locali-
zado entre o Mercado Central 
e os Correios de Moçambique, 
mas, segundo suas palavras, a 
actividade é caracterizada por 
fugas constantes para despistar 
a Polícia Municipal.

Anastácia já teve o azar de 
ser surpreendida, por três oca-
siões, pelos membros daquela 
força administrativa e, porque 
tentou resistir, acabou brutal-
mente espancada em plena via 
pública. Contou que em todas 
as vezes lhe foram arrancadas 
panelas com refeições e que 
uma certa vez se dirigiu ao co-
mando da Polícia Municipal 
para reivindicar a devolução 
dos seus pertences mas, para 
a sua surpresa, encontrou os 
agentes a comerem.

Anastácia está ciente de 

O COMANDANTE da Polícia 
Municipal e de Fiscalização, 
António de Oliveira Maneque, 
disse que a sua instituição está 
a realizar uma acção operati-
va que visa limpar a cidade de 
Nampula.

De acordo com Maneque, 
a ideia é assegurar que os pas-
seios fiquem livres para serem 
usados por peões e os vende-
dores ocupem os mercados 
espalhados por quase todos os 
bairros da urbe.

A verdade é que, antes da 
retirada compulsiva dos ven-
dedores ambulantes, a edi-
lidade fez sensibilização du-
rante cerca de dois anos, um 
período que registou a desac-
tivação de alguns mercados 

Estamos a limpar a cidade
de retirada compulsiva de co-
merciantes de rua, Maneque 
avalia de forma positiva o esta-
do em que se encontra a urbe.

“Comparando com o tem-
po antes dessa acção, acredito 
que houve melhorias. Eu fui 
indicado comandante da Polí-
cia Municipal e de Fiscalização 
numa altura em que acabava 
de sair um governo municipal 
interino que autorizou os ci-
dadãos a venderem em qual-
quer esquina”, afirmou.

Segundo as suas palavras, 
o que se assistiu foi um autên-
tico caos porque os peões dis-
putavam o mesmo espaço com
os automobilistas, a faixa de
rodagem, porque os passeios
estavam todos ocupados. 

ilegais como é o caso da Pada-
ria Nampula da Padaria Sipal e 
outros.

“As pessoas recusam-se a 
ocupar os mercados e dizem 
que pretendem fazer em-

boscadas ao cliente. Se uma 
pessoa estiver interessada em 
comprar algum produto, vai-
-se dirigir ao mercado”, disse.

Entretanto, desde o pe-
ríodo da execução do plano

batalhar para sustentar e asse-
gurar a formação das crianças.

Ancha Cardoso, de 13 anos 
de idade, é vendedora de ba-
nana e exerce a actividade na 
mangueira localizada na en-
trada principal do Hospital 
Central de Nampula. A menor 
vive no bairro de Muhala, sob 
cuidados de uma avó viúva e 
desempregada.

A idosa faz esforço para 
trabalhar e não viver de mãos 
estendidas, pelo que se deslo-
ca todas as manhãs ao Merca-
do Grossista de Waresta, onde 
adquire grandes quantidades 
de banana e depois dá à neta 
para revender nas artérias da 
autarquia.

Infelizmente, a menor não 
escapa das perseguições e das 
agressões protagonizados pe-
los agentes da Polícia Munici-
pal.

A primeira vez que foi agre-
dida e lhe foi arrancado o balde 
contendo banana ficou apavo-
rada e com medo de voltar para 
casa porque não sabia o tipo de 
justificação que devia dar a avó 
sobre o sucedido.

Quando chegou à casa ex-
plicou à avó o que tinha acon-
tecido e, felizmente, a anciã 
compreendeu e transmitiu 
palavras de conforto, mas era 
necessário que a batalha conti-
nuasse, pois é o único meio de 
colocar o pão na mesa.

É preciso denunciar

CONFRONTADO com a ale-
gada má actuação dos mem-
bros da Polícia Municipal e de 
Fiscalização, caracterizada 
por excesso de zelo e a vio-
lação de direitos humanos, 
Oliveira Maneque não con-
firmou nem desmentiu.

“Não quero confirmar 
ou desmentir se acontecem 
casos de espancamentos na 
via pública praticados pelos 
membros da Polícia Munici-
pal e de Fiscalização. Não te-
nho uma queixa concreta que 
me permita agir para respon-
sabilizar”, apontou.

Para Maneque, os cida-
dãos que se sentem lesados 

devem dirigir-se ao Coman-
do da Polícia Municipal para 
apresentar as suas reclama-
ções, para se avaliar se a ac-
tuação ultrapassa ou não as 
medidas tomadas no quadro 
do plano de limpeza da urbe.

O certo é que àquela força 
administrativa foi incumbida 
a missão de retirar os ven-
dedores da rua, passeios e 
outros locais proibidos. Para 
evitar as situações de espan-
camento, o melhor é obede-
cer à ordem dada pelo gover-
no municipal, que orienta os 
comerciantes a ocuparem os 
mercados localizados em di-
ferentes bairros da cidade.

“Os munícipes não acei-
tam. A única espécie de con-
tradição é essa”, considerou. 
No que diz respeito aos bens 
recolhidos da rua, Maneque 
justificou que é uma acção de 
protecção de bens abando-
nados.

Explicou que, quando 
uma viatura da Polícia Muni-
cipal se aproxima dos vende-
dores, eles fogem e abando-
nam os seus bens. “É aí que 
nós recolhemos por se tratar 
de bens abandonados por 
pessoas desconhecidas em 
fuga” anotou.

Maneque entende que se 
a Polícia Municipal deixar ali 
os produtos há o risco de se-
rem roubados, pois nem to-
dos os cidadãos que circulam 
pelas ruas da cidade são co-
merciantes. Diz que existem 
criminosos que se misturam 
com os vendedores à espera 
de oportunidade para roubar.

“A Polícia não pode per-
mitir situações em que cria 
condições para os outros se 
aproveitarem. É nessas si-
tuações que os produtos são 
trazidos ao comando. Há 
interpretações de má actua-
ção, em que os cidadãos di-
zem que os bens apreendidos 
na rua são divididos entre os 

agentes da Polícia Munici-
pal”, indicou.

Maneque voltou a não 
confirmar ou desmentir es-
ses casos, mas referiu que 
se isso é verdade e os pro-
motores dessas atitudes são 
conhecidos é necessário 
que sejam feitas denúncias, 
apresentando provas às au-
toridades para responsabili-
zação.

“Os bens ou produtos 
levados das ruas vão para o 
Comando da Polícia Munici-
pal. Em casos de serem bens 
perecíveis, são oferecidos à 
Cadeia Civil para os reclu-
sos e os bens não perecíveis 
continuam conservados nos 
armazéns da instituição”, 
disse.

As pessoas que aparecem 
a reclamar os seus produtos 
devem a pagar multa de 5685 
meticais. Porém, a edilidade 
compreende que a maioria 
dos munícipes é pobre e a 
multa é reduzida para valor 
irrisório.

O “Notícias” apurou que 
a redução da multa está ao 
critério da instituição e de 
acordo com aparências. Se-
gundo Maneque, o que se 
pretende, na verdade, é dis-
ciplinar o infractor.

A venda informal interfere na organização da cidade 

Agentes da Polícia Municipal acusados de brutalidade 

Estes vendedores são frequentemente perseguidos por venderem na rua 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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ANÚNCIO DE VAGA

MOTORISTAS
Empresa de dimensão nacional com sede em Maputo pretende admitir para o seu quadro de 

pessoal, quatro (4) Motoristas. 

REQUISITOS EXIGIDOS:

§ Mínimo 10ª Classe de escolaridade;

§ Mínimo de dois (2) anos de experiência;

§ Habilitado com carta de condução de Pesados, Profissional ou Serviços Públicos;
§ Nacionalidade moçambicana;

§ Idade compreendida entre 18 e 30 anos;

§ Domínio da língua portuguesa;

§ Capacidade para trabalhar num ambiente de extrema pressão e fora do horário

normal de trabalho.

RESPONSABILIDADES
 Conduzir viaturas de transporte de pessoas e bens;
 Garantir uma boa utilização das viaturas;
 Proceder a limpeza e manutenção das viaturas;
 Auxiliar as equipas transportadas em casos de necessidades;

 Conduzir respeitando o Código de Estrada e demais dispositivos atinentes à circulação
na via pública:

 Conduzir observando a condução defensiva;

SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS
As candidaturas deverão ser submetidas em envelope fechado com inscrição VAGA DE 
MOTORISTA, e entregues no Balcão de Vendas do Jornal “notícias” até às 15.30 horas do 
dia 21 de Janeiro de 2022.

Todas as candidaturas sem indicação e/ou enviadas após a data indicada não serão 
consideradas. 

DOCUMENTOS DE CANDIDATURA 
As candidaturas deverão ser acompanhadas por uma Carta de Apresentação, cópias de 
Certificados de habilitações académicas, Curriculum Vitae, Carteira de Condução; Exame de 
Aptidão Física e Registo Criminal com menos de 3 meses.

AVALIAÇÃO
Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Os candidatos pré-seleccionados serão submetidos a entrevistas, provas e outros 
procedimentos internos para recrutamento.

EMPRESA NACIONAL DE HIDROCARBONETOS, E.P
UNIDADE DE APROVISIONAMENTO - UAPO

Anúncio de Concurso Público Nº001/UAPO/ENH/071.2/2022-
Fornecimento de Material de Escritório

1. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, EP convida  pessoas colectivas, nacionais e estrangeiras,
interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas
para Fornecimento de Material de Escritório.

Documentos de Elegibilidade a Apresentar: Certidão de Registo Comercial ou documento

equivalente; Alvará ou Licença para exercício da actividade; Certidão de Quitação das Finanças;
Declaração do INSS; Declaração do Tribunal Judicial; Certidão do Instituto Nacional de Estatística;
Proposta técnica e financeira; Cartas Abonatórias referentes aos últimos 3 (três) anos.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar e examinar os Documentos do
Concurso, no seguinte endereço:

Empresa Nacional de Hidrocarbonetos

Rua dos Desportistas, nº 918, no aterro da Maxaquene, 14º andar

Maputo-Moçambique-UAPO

3. O prazo de validade das propostas será de 90 (noventa) dias.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado até às 10.00 horas do dia 31
de Janeiro de 2022, que devido a Pandemia da COVID-19 serão abertas em sessão restrita aos
membros de Júri propostos pela ENH, no mesmo endereço, às 10.15 horas no mesmo dia, e

posteriormente será enviada por via electrónica, a acta de abertura das propostas para todos os
concorrentes que submeterem as propostas técnicas e financeiras.

5. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória, válida pelo prazo de 90 (noventa)
dias, no valor de 50.000,00MT (cinquenta mil meticais).

6. É obrigatória a apresentação de documentos de qualificação jurídica, económico-financeira,
técnica e de regularidade fiscal.

7. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratações da ENH, aprovado pelo Conselho de
Administração no dia 8 de Setembro de 2021.

Maputo, aos 5 de Janeiro de 2022

A Entidade Contratante 

(Ilegível)
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A 
ASSEMBELIA da Re-
pública (AR) reco-
menda o Governo a 
apostar mais na capa-
citação e treinamento 

permanente dos intervenientes 
na cadeia de produção agrária, 
nomeadamente extensionistas 
e outros técnicos, para garantir 
o aumento da produção e pro-
dutividade no país.

O presidente da Comis-
são da Agricultura, Economia 
e Ambiente da Assembleia 
da República, Momade Juízo, 
considera que o Executivo deve 
prosseguir com a identificação 
dos espaços para a instalação 
dos mercados culturais e feiras, 
além de reforçar os mecanis-
mos de fiscalização aos bene-
ficiários do programa Sustenta.

O parlamentar faz esta 
sugestão tendo como base o 

descrito no Plano Económico 
e Social e Orçamento (PESOE) 
para o presente ano, onde se 
aponta o uso massivo e sus-
tentável de insumos melho-
rados como mecanismo para 
o alcance do objectivo de fome 
zero no país. 

Segundo o instrumen-
to aprovado na quarta sessão 
ordinária que terminou em 
Dezembro, para a campanha 
2021-2022 projectam-se 50 
mil toneladas de algodão ca-
roço, 66.501 toneladas de soja, 
151.571 toneladas de gergelim, 
7982 toneladas de girassol e 
3561 toneladas de sisal.   

Para Juízo, o Governo deve 
elaborar uma política fiscal 
em prol do desenvolvimento, 
e não apenas a cobrança de 
receitas, avançando que o or-
çamento constitui o suporte 

financeiro das acções inseri-
das no PES e assegura a con-
tinuidade da materialização 
do Programa Quinquenal do 
Governo (2020-2024). 

Quanto à política orça-
mental referente ao presente 
ano, Momade Juízo disse que 
vai centrar-se, por um lado, 
no prosseguimento das acções 
na área tributária com vista a 
incrementar e diversificar os 
níveis de captação das receitas 
e, por outro, na racionalização 
dos gastos públicos, dada a li-
mitação de recursos.

Sobre medidas de políti-
ca tributária e despesas pú-
blicas, o destaque vai para o 
programa de formalização do 
sector informal, privilegiando 
e incentivando a criação de 
cooperativas em modelo em-
presarial, que vai contribuir 

para o alargamento da base 
tributária.

Momade Juízo indicou 
ainda que, para restabele-
cer os níveis de confiança dos 
agentes económicos e atrair o 
investimento directo estran-
geiro, serão tomadas medidas 
conjunturais de política fiscal, 
monetária e cambial com o 
objectivo de reverter o actual 
cenário de desequilíbrio ma-
croeconómico.

“A comissão concluiu que 
a proposta do Plano Económi-
co e Social e o Orçamento do 
Estado para 2022 responde aos 
imperativos da manutenção 
do funcionamento público e 
satisfação das necessidades do 
povo moçambicano, permi-
tindo monitorar, fiscalizar e 
avaliar o desempenho do Exe-
cutivo”, disse.

PARA MAXIMIZAR PRODUÇÃO NO PAÍS

AR  recomenda 
aposta na formação

A aposta na formação dos extensionistas deve ser prioridade do Governo

RECENSEAMENTO MILITAR

Jovens da cidade de Maputo
optam por se inscrever cedo
EM menos de uma semana 
desde início do recenseamento 
militar, as autoridades milita-
res da cidade de Maputo consi-
deram que a adesão é satisfató-
ria e a participação dos jovens 
é vista como encorajadora 
porque revela interesse em se 
registar e cumprir um dos pre-
ceitos legais quanto antes.

Para se recensearem, os 
jovens devem levar consigo 
qualquer documento de iden-
tificação válido, declaração de 
habilitações académicas e de-
claração de residência emitida 
pela estrutura da respectiva 
área.

Numa ronda efectuada on-
tem a alguns postos de recen-
seamento militar na capital do 
país, a nossa reportagem en-
controu jovens que optaram 
por se recensear nos primeiros 
dias, justificando que querem 
evitar as longas filas que geral-
mente se registam nos últimos 
dias. 

Num dos centros interpe-
lámos o jovem Romão Ben-
jamim, de 24 anos de idade, 
que concluiu o ensino médio 
e afirmou estar a recensear-se 
com o objectivo de ingressar 
nas fileiras das Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique para 
servir à pátria.

Revelou que fazer parte do 
sector da Defesa é um sonho 
de infância, influenciado por 

alguns membros da sua família 
que seguem a carreira militar, 
e sente que é responsabilidade 
de todos os jovens salvaguardar 
a integridade territorial de Mo-
çambique. 

Sonho de infância é tam-
bém da jovem Helena André, 
de 23 anos de idade, que de-
cidiu ser uma das primeiras a 
recensear-se. Este ano, Helena 
André disse que vai concluir a 
12.ª classe, ainda assim decidiu 

recensear-se com o objectivo 
de ingressar no exército.

Sobre o decurso do recen-
seamento no mesmo posto em 
que se inscreveu Helena André, 
uma brigadista que não quis 
identificar-se avançou que o 
ambiente é calmo e tranquilo. 

Apontou que o posto dis-
põe de todo o material neces-
sário para trabalhar e pensa 
que, nos próximos dias, a fre-
quência será maior porque 

muitas pessoas podem ter via-
jado durante as festas.

O recenseamento militar 
acontece em o todo território 
nacional nos estabelecimentos 
escolares e outras instituições 
especificadas, nas localidades, 
postos administrativos, con-
selhos municipais, sedes dis-
tritais e capitais provinciais. 
Decorre também nas missões 
diplomáticas e consulares no 
estrangeiro.

Romão Benjamim Helena André

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

SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO SENHOR DR. MAHOMED KHALED MAHOMED IQBAL VARINDA, JUIZ-PRESIDENTE DA SECÇÃO COMERCIAL DO TRIBUNAL 

JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

Faz saber que correm seus termos legais nesta Secção uns Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa, com Processo 
Ordinário nº 08/TJPN/SC/2020, em que é exequente ROYAL GROUP, LIMITADA, sociedade por quotas, com sede na Avenida do Trabalho, cidade 
de Nampula, registada na Conservatória do Registo das Entidades Legais sob o NUEL 100080451, titular do NUIT 400192634, representada por 
Hassnein Raza Mamadataki, portador do Bilhete de Identidade nº 030101241891S, emitido a 8 de Dezembro de 2017, através do seu advogado 
que infra subscreve foram penhorados bens móveis e imóveis.

Verba IV
Imóvel localizado na cidade de Nampula, Bairro de Mutauanha, Avenida Eduardo Mondlane, Impasse 3 252/213, 5ª casa do lado esquerdo (ver fotos 
em anexo, doc. 33), titulado pelo representante Legal da Requerida (Milton Arão José Arão), avaliado em 4 000 000,00MT (quatro milhões de 
meticais);

Verba V
Imóvel localizado na cidade de Nacala Porto, Bairro Ontupaia, onde funciona o estaleiro da requerida , escritórios e todo recheio integrante, avaliado 
em 5 000 000,00MT( cinco milhões de meticais);

Verba VI
Viatura da marca Freightliner, matrícula AGU 040MP (ver foto em anexo, doc. 34) avaliada em 500 000,00MT(quinhentos mil meticais);

Verba VII
Viatura da marca Freightliner, matrícula AGO 479 MP (ver foto em anexo, doc. 35) avaliada em 500 000,00MT (quinhentos mil meticais);

Verba VIII
Viatura da marca DAF, matrícula AAF 543 NP (vide doc. 36 frente e verso), avaliada em 300 000,00MT (trezentos mil meticais);

Verba IX
Viatura da marca MACK, matrícula MMM-77-04 (vide doc. 37 frente e verso) avaliada em 300 000,00MT( trezentos mil meticais);

Verba X
Viatura da marca DAF, matrícula MNP-15-90 (vide doc. 38 frente e verso), avaliada em 300 000,00MT (trezentos mil meticais);

Verba XI
Viatura da marca DAF, matrícula MNP-18-28 (vide doc. 39 frente e verso), avaliada em 300 000,00MT (trezentos mil meticais);

Verba XII
Viatura da marca DAF, matrícula MNP-15-97 (vide doc. 40 frente e verso), avaliada em 300 000,00MT (trezentos mil meticais);

Verba XIII
Viatura da marca DAF, matrícula ACP-075-MC (vide doc. 41 frente e verso), avaliada em 300 000,00MT (trezentos mil meticais);

Verba XIV
Viatura da marca DAF, matrícula ADB-459-MP (vide doc. 42 frente e verso), avaliada em 300 000,00MT (trezentos mil meticais);

Verba XV
Viatura da marca DAF, matrícula AAF-544-NP (vide doc. 43 frente e verso), avaliada em 300 000,00MT (trezentos mil meticais);

Verba XVI
Viatura da marca DAF, matrícula ACN-957-MC (vide doc. 44 frente e verso), avaliada em 300 000,00MT (trezentos mil meticais);

Verba XVII
Viatura da marca DAF, matrícula AAG-228-NP (vide doc. 45 frente e verso), avaliada em 300 000,00MT (trezentos mil meticais);

Verba XVIII
Viatura da marca DAF, matrícula ACX-565-MP (vide doc. 46 frente e verso), avaliada em 300 000,00MT (trezentos mil meticais);

Verba XIX
Viatura da marca DAF, matrícula ACN-956-MC (vide doc. 47 frente e verso), avaliada em 300 000,00MT (trezentos mil meticais);

Verba XX
Semi-reboque de mercadorias (plataforma), da marca AWK, matrícula MC-7145 (vide doc. 48 frente e verso), avaliado em 150 000,00MT (cento 
e cinquenta mil meticais);

Verba XXI
Semi-reboque de mercadorias (tractor), matrícula ML-3505 (vide doc. 49 frente e verso), avaliado em 150 000,00MT (cento e cinquenta mil 
meticais);

Verba XXII
Semi-reboque de mercadorias (stack), matrícula ML-7471 (vide doc. 50 frente e verso), avaliado em 150 000,00MT (cento e cinquenta mil 
meticais);

Verba XXIII
Semi-reboque de mercadorias (M&G), matrícula ML-97-67 (vide doc. 51 frente e verso), avaliado em 150 000,00MT (cento e cinquenta mil 
meticais);

Verba XXIV
Semi-reboque de mercadorias (M&G), matrícula ML-97-60 (vide doc. 52 frente e verso), avaliado em 150 000,00MT (cento e cinquenta mil 
meticais);

Verba XXV
Semi-reboque de mercadorias (M&G), matrícula ML-97-62 (vide doc. 53 frente e verso), avaliado em 150 000,00MT (cento e cinquenta mil 
meticais);

Verba XXVI
Semi-reboque de mercadorias (Manel G, Triacle), matrícula AA-082-IB (vide doc. 54 frente e verso), avaliado em 150 000,00MT (cento e cinquenta 
mil meticais);

Verba XXVII
Semi-reboque de mercadorias (Motor Trail), matrícula MM-23-42 (vide doc. 55 foto em anexo), avaliado em 150 000,00MT (cento e cinquenta 
mil meticais);

Verba XXVIII
Viatura da marca DAF, matrícula MNP-15-47 (vide doc. 56 frente e verso) avaliada em 300 000,00MT (trezentos mil meticais).

É desta forma e nos termos do nº 2 do artigo 864 do CPC, que são citados os credores desconhecidos para dentro do prazo de 20 (vinte) dias, 
contados finda a dilação de 30 (trinta) dias, proceder querendo a reclamação dos seus créditos sob pena de se proceder à respectiva venda à sua 
revelia.

Nampula, aos 29 de Dezembro de 2021

A Escrivã de Direito

Balanhama R. Chamba

O Juiz-Presidente

Mahomed Khaled Varinda
4

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

Direcção Nacional dos Registos e Notariado
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MIGUEL

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de quinze de 
Outubro de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas quarenta e cinco verso a 
folhas quarenta e seis verso, do livro de notas para escrituras diversas número 
oitocentos e oitenta e nove, traço “C”, deste Quatro Cartório Notarial, perante 
mim, SÉRGIO JOÃO SOARES PINTO, Conservador e Notário Superior em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de MIGUEL, de oitenta e seis anos de idade, solteiro, maior, natural de 
Inhambane, de nacionalidade moçambicana, com a última residência no Bairro 
de Chamanculo, nesta cidade de Maputo, sem ter deixado testamento com 
disposições de sua última vontade.
Mais certifico que na operada escritura pública foram declarados como únicos e 
universais herdeiros de todos seus bens, seus filhos: LIONEL APOIM MIGUEL, 
LAURA DE FÁTIMA MIGUEL e PAULA ILDA MIGUEL, todos solteiros, maiores, de 
nacionalidade moçambicana, naturais de Maputo onde residem, respectivamente.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com eles concorram 
à sucessão, e da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 4 de Janeiro de dois mil e vinte e dois
A Notária Técnica

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

MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO

3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472-1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE EMILY DA SILVA 
E MANUEL DOMINGOS

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de quatro de Janeiro de dois mil e vinte 
dois, exarada de folhas sete a folhas nove verso, do livro de notas para escrituras diversas 
número oitocentos e oitenta e cinco “D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante ALDINA 
GUILHERMINA SAMUEL RUTUTO MOMADE, licenciada em Direito, Conservadora e Notária 
Superior, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de EMILY DA SILVA 
e MANUEL DOMINGOS, casados entre si, ela, natural de Johannesburgh, residente que foi no 
Bairro Polana-Cimento, sendo filha de Germano José da Silva e de Dorene da Silva e ele, natural 
da Beira, residente que foi na Beira, sendo filho de Margarida Changana.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e universais herdeiros 
de todos os seus bens e direitos, seus filhos: ADÉRITO DA SILVA DOMINGOS, casado com 
Helena Cristina da Conceição Almeida, sob regime de bens adquiridos, natural de Maputo, 
ROGÉRIO PAULO DA SILVA, casado com Tânia Cristina Nunes do Carvalho Vaz, natural 
de Maputo, sob regime de comunhão de bens adquiridos e PAULA MARGARIDA DA SILVA 
DOMINGOS, solteira, natural de Magude e residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com 
eles possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme

Maputo, aos 6 de Janeiro de 2022

A Notária
(Ilegível)
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AFIRMA JOAQUIM CHISSANO

Diáspora identificava-se 
com a causa nacionalista

JOANA MACIE

O 
ANTIGO Presidente 
da República Joaquim 
Chissano considera-se 
satisfeito por ter per-
tencido a um grupo de 

cidadãos nacionais na diáspora 
com espírito combativo, que 
se identificava com a causa 
nacionalista para a libertação 
de Moçambique da dominação 
colonial portuguesa.

Numa apresentação feita 
por ocasião da II Conferência 
Internacional da Diáspora rea-
lizada recentemente no for-
mato virtual, na qual Joaquim 
Chissano participou na quali-
dade de convidado de honra, 
deu seu testemunho como fig-
ura que fez sua história a partir 
de fora de Moçambique.

Lembrando os tempos que 
passou em Portugal, França e 
Tanzania, na década de 1960, 
Joaquim Chissano desafia os 
moçambicanos que vivem hoje 
fora do país a identificarem os 
atuais desafios, sendo um deles 
a contribuição, através do seu 
saber e recursos, para o desen-
volvimento da nação.

“Nós estivemos numa 
diáspora combativa em que, 
por vezes, era difícil estabelecer 
prioridades. Mas também foi 
num momento difícil porque 
havia muita repressão, não ap-
enas aos africanos, mas a todos 
aqueles que tivessem ideias dif-
erentes das do regime ditatorial 
daquela época”, explicou.

Acrescentou que, pela sua 
força e determinação, os jov-
ens moçambicanos espalhados 
por diferentes países naquela 
altura conseguiram contactos 
valiosos com o mundo e até 
com outros concidadãos que 
já viviam fora a trabalhar ou a 
estudar. 

“É o caso de Eduardo 
Mondlane, primeiro presidente 
da FRELIMO, que era um dou-
torado, mas isolado nos Esta-
dos Unidos da América (EUA). 
Também conhecemos o senhor 
Mabunda, outro moçambica-
no nos EUA, a cursar medici-
na, que optou por permanecer 
lá”, disse Joaquim Chissano, 
salientando que Mabunda era 
casado com uma americana, 
cientista da engenharia nucle-
ar, uma especialidade que não 

A independência e o plano
de desenvolvimento
SEGUNDO o antigo estadista, 
toda a história contada resu-
me-se na criação de um plano 
de desenvolvimento em que 
todos os conhecimentos eram 
úteis, lembrando que, durante 
os primeiros anos da indepen-
dência, assumiu, dentre vários 
cargos, o de ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros.

Assume que usou o cargo 
para falar com todas as pessoas 
que conseguiu contactar na 
diáspora, com o objectivo de 
incentivá-las a contribuírem 
para o desenvolvimento do 
país mesmo estando fora.

“Primeiro, formulei con-
vites para que viessem visitar 
Moçambique e, se gostassem, 
poderiam ficar; caso não, es-
tavam livres de voltar. Alguns, 
sobretudo aqueles que tinham 
direitos a não perder nos paí-
ses onde viviam, não aceita-
ram ficar”, disse Chissano, re-
velando que estava, na altura, 
impressionado com o exem-
plo cabo-verdiano, em que a 
maior parte da população es-
tava na diáspora e a contribuir 
para o crescimento do país.

Disse que viu o crescimen-
to das cidades cabo-verdianas, 
para onde os filhos daquele 
país na diáspora enviavam di-

nheiro para que os seus fami-
liares construíssem casas. 

“Mas admirava mais a po-
lítica do próprio governo, que 
fazia com que os cabo-verdia-
nos na diáspora se sentissem 
parte integral do país, viviam 
todos os problemas e contri-
buíam com as suas transferên-
cias financeiras para a cons-
trução do país”, anotou.

Admitiu que, mesmo ad-

mirando, não conseguiu de-
senvolver aquele modelo que, 
sem dúvida, é um exemplo de 
participação e de estabeleci-
mento de pontes entre a diás-
pora e o país.

O Presidente Joaquim 
Chissano enalteceu a organi-
zação da II Conferência Inter-
nacional da Diáspora, que este 
ano se focalizou nas pontes 
culturais, mas entende que há 

necessidade de se olhar para a 
economia.

Conforme disse, na diás-
pora há muita coisa a apren-
der, anotando que “é preciso 
procurarem aprender para 
trazer aqui ao país esse conhe-
cimento”.

Finalizou lembrando aos 
moçambicanos na diáspora 
que, estejam onde estiverem, 
são moçambicanos.

tinha aplicação em Moçam-
bique.

O antigo Presidente da 
República exortou os moçam-
bicanos no exterior a não se 
esquecerem das suas raízes e 
destacou um aspecto que lhe 
marcou quando estava em Por-
tugal a estudar. 

“É um sentimento pes-
soal. Acredito que qualquer um 
sente quando está fora da sua 
terra natal, num lugar como 
Portugal, por exemplo, que 
é aquela vontade de ter a sua 
própria identidade e dizer que 
eu sou moçambicano”, ex-
pressou Joaquim Chissano.

Justificando, disse que teve 
esse sentimento sempre que 
interagia com os seus colegas 
de escola em Portugal, so-
bretudo os angolanos, quando 
entoavam suas canções e con-
tavam histórias do seu país, 
“talvez porque eram mais or-
ganizados e numerosos que os 
moçambicanos”.

De acordo o antigo estadis-
ta, foi esta necessidade de ser-
em moçambicanos que levou 

os jovens da época a estabe-
lecerem pontes com os outros 
espalhados pelo mundo e vis-
itarem o país para transmitir a 
visão nacionalista e incentivar 
para que abraçassem e apoias-
sem a actividade que já havia 
sido iniciada.

É o caso do Núcleo dos Es-
tudantes Africanos e o Cen-
tro Associativo dos Negros da 
Colónia de Moçambique, que 
já haviam estabelecido suas 
actividades. Explicou que, 
além destas, havia outras asso-
ciações em diferentes cidades 
moçambicanas, como na Beira 
e Nampula.

“Tínhamos a sede de vir a 
Moçambique para encontrar 
e unir este grupo e alertá-lo 
para a necessidade de nos or-
ganizarmos para libertar o país, 
uma vez que já tínhamos ouvi-
do que Gana era um país inde-
pendente desde 1957 e Congo 
também”, disse, acrescentan-
do que esses acontecimentos 
contribuíram para que os jov-
ens nacionalistas acreditassem 
na independência de Moçam-

bique.
Sublinhou que os jovens de 

25 de Setembro travaram uma 
luta que teve a adesão do mun-
do, comandada pela Frente de 
Libertação de Moçambique 
(FRELIMO), fundada a 25 de 
Junho de 1962. 

Para Joaquim Chissano, esta 
data representa a unidade, uma 
vez que resultou da  fusão dos 
três movimentos, nomeada-
mente UNAMI, MANO e UDE-
NAMO, que foi uma forma de 
criar um Moçambique novo em 
que as tribos estavam lá com 
os seus valores, sem divisões, 
mas para o enriquecimento da 
cultura.

Para o antigo estadista, a 
cultura foi uma forma de luta 
que contou com a contribuição 
de grandes homens e mul-
heres como Noémia de Sou-
sa, Marcelino dos Santos, José 
Craverinha e outros. 

“Havia ainda aqueles músi-
cos que podíamos chamá-los 
de primitivos, mas que can-
taram coisas que ninguém es-
quece até hoje”, lembrou.

Joaquim Chissano, antigo Presidente de Moçambique

A diáspora é chamada a participar no desenvolvimento de Moçambique

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Convite para participação no concurso público para fornecimento de Sementes de Hortícolas, 
Tubérculos, Ferramentas Agrícolas, kits de Higiene A e Kits de Higiene B

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

Secção 1 -  Informações sobre a instituição 

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

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

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

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

Secção 2 -  Convite para:

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

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

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

Secção 3 -  Levantamento de cadernos de encargos

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

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

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

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

e sinezia.muquivirele@care.org

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

https://bit.ly/3mUoJHc

O prazo do levantamento do caderno de encargo será até ao dia 11 de Janeiro de 2022 pelas 16.30, nos 

endereços da CARE mencionados acima.

O prazo da submissão dos documentos de licitação completos será até ao dia 14 de Janeiro de 2022, pelas 

16.30, nos endereços da CARE mencionados acima.

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
DIRECÇÃO NACIONAL DO PATRIMÓNIO DO ESTADO

Comissão de Avaliação e Alienação do Imóvel em Estado de Ruína 

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

9.00 horas do dia 7 de Fevereiro de 2022, dirigidas ao Presidente
da Comissão de Avaliação e Venda do Imóvel em Estado de Ruína,
a serem entregues na Direcção Nacional do Património do Estado,
Repartição de Gestão de Imóveis do Estado, sita na Av. Julius Nyerere,
n° 449/469, 8° Andar, Torre A, para compra do imóvel em ruína,
localizado na Av. 24 de Julho, nº 106, Cidade de Maputo.

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

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

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

b) As condições de pagamento;
c) O destino a dar ao imóvel; e

d) Data do início das obras.

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

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

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

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

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

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

Maputo, aos 29 de Dezembro de 2021

O Presidente da Comissão

Virgulino Chicochane Nhate

(Ilegível)

Acesse: https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE 

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DAS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO

PARQUE NACIONAL DO LIMPOPO

ANÚNCIO DE CONCURSO DE EMPREITADA
CONCURSO PÚBLICO Nº PNL/05/AF/2021

CONVITE PARA 

Concurso de Execução dos Trabalhos de Auditoria das Contas do 
Ano 2021 no Parque Nacional do Limpopo
 Distrito de Massingir – Província de Gaza

O PARQUE NACIONAL DO LIMPOPO convida interessados a apresentarem propostas  
para o Concurso dos trabalhos de Auditoria no âmbito da Cooperação Financeira Alemã 
com o Governo de Moçambique a realizar-se no Parque Nacional do Limpopo, sita no 
Distrito de Massingir – Província de Gaza. O concurso será realizado através do processo 
de Concurso Público, conforme especificado nas Directrizes para Contratação de Serviços 
de Consultoria, Obras, Bens, Indústria e Outros Serviços para o Quadro de Cooperação 
Financeira com países parceiros (“Directrizes do KfW”) de Janeiro de 2021 (actualização 
da versão de Janeiro de 2019).
Os Termos de Referência (TdR) deste Concurso poderão ser obtidos pelos interessados 
no endereço e/ou preferencialmente por meio dos contactos abaixo referidos.

Email:  cunajoaovasco297@gmail.com

      cc:    bschroder@peaceparks.org

 dngalengale@peaceparks.org

Os documentos do Concurso deverão ser enviados para o endereço constante nos TdR 
do Concurso, antes das 14.00 horas (horário de Maputo) do dia 4 de Fevereiro de 
2022. As propostas entregues posteriormente serão rejeitadas. 
Os envelopes contendo os Documentos de Qualificação serão abertos às 14.15 horas 
(horário de Maputo) do dia 4 de Fevereiro de 2022.

Massingir, aos 4 de Janeiro de 2022

A Direcção do Parque Nacional do Limpopo
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Concurso Público N.º 01/MITSS/DAQ/2021 
Para Aquisição de Viaturas - Lote I

De acordo com alínea d) do nº 2 do artigo 33 do 
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decrecto nº 5/2016, de 8 
de Março, comunica-se que o objecto do concurso 
acima foi adjudicado à empresa RONIL, pelo valor de 
6.640.000,00MT.

Maputo, Janeiro de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível)

164

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Renovação de Contrato de Manutenção 
e Reparação de Viaturas Multimarcas

De acordo com alínea d) do nº 2 do artigo 33 do Regulamento 
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decrecto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-
se que o objecto do concurso acima foi adjudicado à empresa 
MUMA’S SOM E ALARMES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, pelo 
valor de 5.000,000,00MT.

Maputo, Janeiro de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível)

164

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

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 de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os concursos abaixo indicados foram adjudicados às seguintes empresas:

Concurso Nome da empresa Objecto Valor (em MT)

INCM/CP/68/2021 CLEAN ÁFRICA, LDA Serviços de limpeza do edifício-sede 3.976.800,00 

INCM/CP/69/2021 INDIAN SANDS, LDA Manutenção e conservação do jardim do edifício-sede e residências 1.276.200,00

INCM/CP/94/2021 ABARI COMMUNICATIONS, LDA Provedor de conectividade a internet 2.560.896,00

INCM/CP/99/2021 GRAFITTI WALL DESIGNS, LDA Impressão do Relatório de Regulação de 2019 e Colectânea das Comunicações 2.251.665,00

INCM/CP/104/2021 NYANGA GROUP, LDA Aquisição de equipamento de informática e acessórios para duas salas de aula 3.998.536,00

Maputo, Janeiro de 2022

Departamento Aquisições
(Ilegível)
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Acesse: https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Departamento de Aquisições

Pedido de Manifestação de Interesse para Contratação da 

Unidade de  Implementação do PRONAI

1. O Ministério da Indústria e Comércio é o Órgão Central do Estado que de acordo com os princípios, ob-

jectivos, actividades e tarefas definidas, planifica e assegura a execução de políticas, estratégias e planos
de actividades nas áreas da indústria e comércio e prestação de serviço no âmbito das suas atribuições.

2. O Governo de Moçambique lançou o Programa Nacional Industrializar Moçambique (PRONAI) de forma a
maximizar as potencialidades agrícolas, marinhas e pesqueiras, bem como dos recursos naturais de que
o País dispõe, a sua localização geoestratégica e retirar dividendos da demografia caracterizada por força
produtiva jovem.

3. O PRONAI tem como objectivo contribuir para aumento da produção industrial nacional, privilegiando o
uso da matéria- prima local, estimular a produção, comercialização, bem como contribuir para a trans-

formação rural e gerar emprego e renda, em especial para jovens e mulheres.

4. Assim, para a implementação do PRONAI, o Governo de Moçambique, através do Ministério da Indústria
e Comércio (MIC) pretende criar uma Unidade de Implementação do Programa (UIP), através do modelo
de Parceria Público Privada (PPP).

5. Assim, o MIC convida  entidades jurídicas nacionais e / ou internacionais interessadas a apresentarem a
Manifestação de Interesse para a implementação do Programa (UIP).

6. Os interessados poderão obter informações adicionais, consultando o documento orientador do PRONAI.
Para tal deverão solicitar informações através do Ministério da Indústria e Comércio, Praça 25 de Junho,
nº 300, Departamento de Aquisições, 1º andar, Porta n⁰ 105, Tel.+258827862536. Só candidatos selec-

cionados para a lista curta terão acesso aos Termos de Referência.

7. As candidaturas deverão ser entregues no endereço referido no ponto anterior, até ao dia 30  de Janeiro

de 2022.

8. 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 15/2016, de 24 de Março.

Maputo, aos 30 de Dezembro de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Departamento de Aquisições 

Request for Expression of Interest for Hiring the PRONAI 

Implementation Unit

1. The Ministry of Industry and Trade (MIC) is the Central Organ of the State that, in accordance with the
defined principles, objectives, activities and tasks, plans and ensures the execution of policies, strategies
and activity plans in the industry and commerce sector and the provision of service within the scope of
its attributions.

2. The Government of Mozambique launched the National Program to Industrialize Mozambique (PRONAI)
to maximize agricultural, marine and fisheries potential, as well as the natural resources that the country
has at its disposal, its geostrategic location and gain dividends from the demography characterized by
young productive force.

3. PRONAI aims to contribute to increasing national industrial production, making use of local raw materi-
als, stimulating production and marketing, as well as contributing to rural transformation and generating
employment and income, especially for young people and women.

4. Thus, for the implementation of PRONAI, the Government of Mozambique, through the Ministry of Indus-

try and Commerce (MIC) wants to create a Program Implementation Unit (PIU), through a Public Private
Partnership (PPP) model.

5. Hereby, the MIC, it invites legal national and/or international interested entities to present the Expres-

sion of Interest to implement the Program (UIP).

6. Interested parties may obtain additional information by consulting the PRONAI approved document.
To do so, they should request information through the Ministry of Industry and Commerce, Praça 25 de
Junho, nº 300, Acquisitions Department, 1st floor, door n.º105, Tel.+258827862536. Only short-listed
candidates will have access to the Terms of Reference.

7. Applications must be delivered to the address mentioned in the previous point, by January 30th, 2022.

8. The bidding will be governed by the Regulation on Contracting Public Works, Supply of Goods and Provi-
sion of Services to the State, approved by Decree n.º 15/2016 of 24th of March.

Maputo, 30th of December 2021

The Competent Authority
(Unreadable)
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 Campus Universitário-Bairro Eduardo Mondlane, Caixa Postal 958, Pemba - Moçambique

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Universidade Lúrio, Faculdade de Ciências Naturais, Polo de Cabo Delgado convida pessoas singulares, micro,

pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens
e Prestadores de Serviços a apresentarem a manifestação de interesse para os concursos discriminados na tabela
abaixo:

Nº de 
Ordem

Modalidade e respectiva 
referência

Objecto do Concurso
Data-Limite de 

Entrega

Data de 
Abertura das 

Propostas

Data de Anúncio de 
Posicionamento

1.
Concurso Para Serviços de 

Consultoria Nº 01/UniLúrio/
FCN/UGEA /2022

Contratação de 3 

Assistentes para Análises 

de Dados Fotográficos

24/1/2022
 às 10.00 horas

24/1/2022
 às 10.15 horas

26/1/2022 
às 10.15 horas

2.
Concurso Para Serviços de 

Consultoria Nº 02/UniLúrio/
FCN/UGEA /2022

Contratação de 3 

Amostradores de 

Comunidades Bentónicas

24/1/2022
 às 10.00 horas

24/1/2022 às 
10.15 horas

26/1/2022 
às 10.15 horas

3.
Concurso Para Serviços de 

Consultoria Nº 03/UniLúrio/
FCN/UGEA /2022

Contratação de Especialista 
em Desenvolvimento de 

Aplicativos Móveis 
(Android e IOS)

24/1/2022
 às 10.00 horas

24/1/2022
 às 10.15 horas

26/1/2022 
às 10.15 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Termos de referência ou adquirí-los na
Unidade Gestora Executora das Aquisições no Campus Universitário de Pemba, C.P 958, Bairro Eduardo Mondlane, no
horário de expediente ou pelo correio electrónico ugea.fcn@unilurio.ac.mz, pela importância não reembolsável de
500,00MT (quinhentos meticais) em numerário ou depósito bancário na conta do Standard Bank 303-4349081008
para cada conjunto;

3. As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço e horário indicado na tabela acima, na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer;

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

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

Pemba, aos 6 de Janeiro de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

Campus Universitário - Bairro Eduardo Mondlane, Caixa Postal 958  •   www.unilurio.ac.mz / ugea.fcn@unilurio.ac.mz 
“Ciência   •   Desenvolvimento   •   Compromisso”
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1. CONTEXTO

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

1.1 Escopo da Construção de Edifícios:

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

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

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

• Outras infra-estruturas comunitárias 

• Perfuração de furos de água nas áreas designadas.

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

• Encerramento e desactivação segura de furos de água.

1.2  Requisitos e Especificações da Construção Civil

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

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

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

subterrâneas

1. BACKGROUND

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

planned scope of work as follows:

1.1 Building Construction Scope: 

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

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

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

boreholes and water distribution systems and sanitation; including foundations, 

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

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

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

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

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

provisioning as well as water reticulation and sanitation systems.

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

provision as well as water reticulation and sanitation systems.

• Other community facilities 

• Drilling of water boreholes in the designated areas.

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

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

rural church, rural schools, etc.

• Plugging and safely decommissioning of water boreholes.

1.2 Civil Construction Requirements and Specifications

The RAP project requires Construction Works commonly required for resettlement 

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

limited to the following standards and practices:

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

South Africa 

• SANS 10400 – The application of the National Building Regulations

• SANS 1200 – Standardized specification for civil engineering construction

• SANS 2001 – Construction works

• SANS 10299 – Development, maintenance and management of groundwater 

resources

2. OBJECTIVO DESTA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (EOI)

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

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

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

3. DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO ESSENCIAL A SER ENVIADA

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

3.1 Conteúdo local

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

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

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

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

a. Capacidade técnica

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

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

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

2. OBJECTIVE OF THIS EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

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

assess suitably qualified and experienced civil construction Contractors registered, 

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

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

Resettlement Project’s housing and infrastructure development.

Interested parties are required in their response to demonstrate competency and 

experience to successfully execute Civil Construction Works as listed below and 

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

Resettlement Project while satisfying applicable legislation, acceptable standards 

and specifications as well as local content requirements.

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

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

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

3. ESSENTIAL DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE

SUBMITTED

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

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

of required documentation and information hereunder: 

3.1 Local Content

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

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

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

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

Contractor envisages using to execute the Works.

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

Mozambican procured materials and services.

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

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

a. Technical capability

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

for the referenced category. 

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

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

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

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

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

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

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

3.7 Capacidade de conduzir negócios na língua inglesa

4. PRÉ-QUALIFICAÇÃO DOS PROPONENTES

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

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

5. INSTRUÇÕES DE SUBMISSÃO

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

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

Descrição do Projecto: Projecto de Reassentamento RAP 

Data de Encerramento: 21 de janeiro de 2022

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

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

6. NOTA IMPORTANTE

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

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

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

and environmental management systems as well as all applicable accreditations.

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

3.7 Ability to conduct business in the English Language

4. PREQUALIFICATION OF BIDDERS

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

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

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

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

regulatory requirements.

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

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

regarding the project.

5. SUBMISSION INSTRUCTIONS

Interested and eligible Contractors are to submit the information and documentation 

stipulated above as per the following: 

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

Project Coordinator

Description of Project: RAP Resettlement Project 

Closing Date: 21 January 2022

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

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

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

6. IMPORTANT NOTE

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

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

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

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

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

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

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

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

EOI for potential future Contracts. 

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

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

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

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

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

Acesse: https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO

DIRECÇÃO DO HCM 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

Anúncio de Concursos
O Hospital Central de Maputo (HCM) convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para fornecimento de Bens, Serviços e Obras Públicas conforme descrito no quadro abaixo:

Nº Nº. do Concurso Objecto do Concurso
Modalidade 
do Concurso

Data e hora-limite 
da entrega das 

propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Valor de Garantia 
Provisória em MT

01 58A000741/CC/111/2021
Aquisição de conectores medicinais para mangueiras de oxigénio de vácuo e de ar 

para Dep. de Pediatria
Concurso por 

Cotações
12/01/2022 
10.00 horas

12/01/2022 
10.15 horas

N/A

02 58A000741/CC/112/2021 Aquisição de toner HP 12A e MX-237 FT (fotocopiadora) para HCM 
Concurso por 

Cotações
12/1/2022 
11.00 horas

12/1/2022 
11.15 horas

N/A

03 58A000741/CC/109/2021
Aquisição de microfone sem fio e microfone lapela para Departamento de 

Comunicação e Imagem do HCM
Concurso por 

Cotações
12/1/2022 
9.00 horas

12/1/2022 
9.15 horas

N/A

04 58A000741/CC/114/2021 Aquisição de: Lote I - Material eléctrico e Lote II - Material de canalização para SMH 
Concurso por 

Cotações
12/1/2022 
10.30 horas

12/1/2022 
10.45 horas

N/A

05 58A000741/PD/16/2021 Aquisição de material de serralharia para gradeamento da creche do HCM
Pequena 

Dimensão
12/1/2022 
11.00 horas

12/1/2022 
11.15horas

N/A

06 58A000741/PD/15/2021
Aquisição de diverso mobiliário de escritório (estantes metálicas, secretária de tipo 

ilha, armários de parede e cofre digital) para Clínica Especial do HCM
Pequena 

Dimensão
13/1/2022 
10.00 horas

13/1/2022 
10.15 horas

N/A

07 58A000741/CL/35/2021 Aquisição de diverso equipamento informático para Clínica Especial do HCM
Concurso 
Limitado

24/1/2022
10.00 horas

24/1/2022
10.15horas

20.000,00

08 58A000741/CL/38/2021
Aquisição de mobiliário de escritório para HCM

Lote I: Mobília para Unidade da Morgue e para Departamento Jurídico
Lote II: Mobília para Departamento de Planificação e Estatística

Concurso 
Limitado

24/1/2022
11.30 horas

24/1/2022
11.45 horas

N/A

09 58A000741/CL/37/2021
Aquisição de acessórios para candeeiros clítico tipo LEED 740/730-HEAT para 

Bloco Operatório do SUR e Lado B do HCM
Concurso 
Limitado

25/1/2022
10.00 horas

25/1/2022
10.15 horas

N/A

10 58A000741/CP/41/2021
Contratação para fornecimento de géneros alimentícios (carne e peixe) para Clínica 

Especial do HCM
Concurso 
Público

7/2/2022 
9.00 horas

7/2/2022 
9.15 horas

50.000,00

11 58A000741/CP/42/2021
Contratação para fornecimento de géneros alimentícios (legumes e leguminosos) 

para Clínica Especial do HCM
Concurso 
Público

8/2/2022 
9.00 horas

8/2/2022 
9.15 horas

50.000,00

12 58A000741/CP/43/2021 Aquisição de medicamentos diversos para HCM
Concurso 
Público

8/2/2022 
10.00 horas

8/2/2022 
10.15 horas

Lote I:    30.500,00
Lote II:   11.500,00
Lote III: 12.000,00
Lote IV:  19.000,00
Lote V:    45.000,00

13 58A000741/CP/44/2021
Aquisição de diversos equipamentos hospitalar para Departamento da Clínica 

Especial do HCM
Concurso 
Público

1/2/2022 
10.00 horas

1/2/2022
 10.15 horas

50.000,00

14 58A000741/CP/28/2021

Aquisição de consumíveis para a Unidade da Hemodiálise do HCM
Grupo I (Lotes I, II, III e IV)

Grupo II (Lotes I, II e III)
Grupo III (Lote I- Perecel)

Concurso 
Público

2/2/2022 
10.00 horas

2/2/2022 
10.15 horas

Grupo I
Lote I:     60.000,00
Lote II:    6.000,00
Lote III:  25.000,00
Lote IV:   30.000,00

Grupo II
Lote I:      50.000,00
Lote II:    4.000,00
Lote III:   1.000,00
Grupo III:  N/A 

15 58A000741/PD/14/2021
Prestação de serviços de manutenção dos aparelhos de Densitometria Óssea e 

Mamografia para Serviço de Radiologia do HCM
Pequena 

Dimensão 
18/1/2022 
10.00 horas

18/1/2022 
10.15 horas

N/A

16 58A000741/CC/99/2021 Aquisição de cadeiras giratórias para SUR de HCM
Concurso por 

Cotações
13/1/2022 
10.30 horas

13/1/2022 
10.45 horas

N/A

17 58A000741/PD/13/2021
Manutenção de aparelho de Ecocardiografia alocado ao Serviço de Cardiologia do 

HCM
Pequena 

Dimensão
17/1/2022 
10.00 horas

17/1/2022 
10.15 horas

N/A

18 58A000741/CL/33/2021
Manutenção correctiva e preventiva de SmartPacs nos Departamentos e Serviços do 

HCM
Concurso 
Limitado

25/1/2022
11.00 horas

25/1/2022
11.15 horas

N/A

19 58A000741/CL/36/2021 Manutenção preventiva e correctiva de câmaras de videovigilância do HCM
Concurso 
Limitado

26/1/2022
11.00 horas

26/1/2022
11.15 horas

N/A

20 Proposta Financeira n.º 01/2022
Manutenção de Aparelhos de Raio-X (de intensificador de imagem) alocado ao Bloco 

Operatório Central
Pedido de 
Cotações

20/2/2022
12.00 horas

N/A N/A

21 Proposta Financeira n. 103/2021
Fornecimento e montagem de fechadura na porta de alumínio na Unidade da Dor e 

Cuidados Paliativos do HCM
Pedido de 
Cotações

20/2/2022
12.00 horas

N/A N/A

Notas Importantes:
1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar e adquirir os Documentos do Concurso na UGEA do Hospital, sita no endereço indicado no final deste anúncio pela importância

não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais).

2. O pagamento deverá ser feito em depósito directo no Banco Millennium BIM (Conta N.º 131007619 NIB 0001000000131007619.57; Moeda MZN - Hospital Central de Maputo – Escalas de Urgên-
cias).

3. Ficam isentos de pagamento os cadernos de encargo dos Concursos por cotações e de Pequena Dimensão.

4. N.B: Os concorrentes deverão efectuar visitas para os Concursos nºs:

N.º do Concurso/Processo Data da Visita Hora da Visita Local de Concentração Hora de Concentração
58A000741/PD/13/2021 14/1/2022 10.30 horas UGEA 10.15 horas

Proposta Financeira n.º 01/2022 17/1/2022 10.30 horas UGEA 10.15 horas
Proposta Financeira n.º 103/2021 17/1/2022 10.30 horas UGEA 10.15 horas

A visita ao local da obra é de carácter obrigatório

a) O período de validade das propostas deverá ser de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da sua abertura.

b) Os Cadernos de Encargos serão adquiridos na Secretaria Geral do Hospital Central de Maputo em frente à Farmácia Central, Av. Agostinho Neto, nº 1164, 1º Andar.

c) 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.

Maputo, aos 6 de Janeiro de 2022
Endereço: Hospital Central de Maputo

Direcção do HCM - (Ilegível)
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Av. Agostinho Neto, n.º 1164 - Bloco Central - 3º andar - Telefax: 21 357900
Maputo – Moçambique
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Em cumprimento com o instituído no n° 2 do artigo 64 do Decreto n° 5/16, de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos abaixo indicados, foram adjudicados de acordo com o seguinte quadro:

Ord. N° de Concurso/Processo Objecto Valor /com IVA (MT) Adjudicatário 

01 58A000741/CC/63/2021
Contratação de empresa com Domínio na área das Medidas do controlo Ambiental para o 

Fornecimento e Montagem de 60 Lâmpadas Ultravioletas na Clínica Especial do HCM
184.509,00 HERTZ ENGINEERING, LDA

02 58A000741/CC/97/2021 Fornecimento e montagem da porta do alumínio para Departamento de Pediatria 112.966,72 BRALEWY CONSTRUÇÕES

03 58A000741/CC/108/2021 Aquisição de material de serralharia para gradeamento da cozinha provisória para SMH 150.920,00 NICAYA FERRAGENS, LDA

04 58A000741/CC/101/2021 Aquisição de material de serralharia para gradeamento da antiga creche para SMH 79.080,00 NICAYA FERRAGENS, LDA

05 58A000741/CP/27/2021 Fornecimento de reagentes para Anatomia Patológica do HCM Cancelamento do Lote IV

06 58A000741/CP/36/2021

Fornecimento de Material de higiene limpeza para  Dep. de Aprovisionamento

Lote I: Material de higiene e limpeza; Lote II: Acessórios de limpeza; Lote III: Sacos 

plásticos e Lote IV: Sabão em para máquina de lavar

Lote I 15.797.382,00 PROCHEM, LDA

Lote II 6.546.720,00 PROCHEM, LDA   

Lote III Todos concorrentes foram desclassificados

Lote IV 7.151.091,48    BIOTECH, LDA

07 58A000741/AD/114/2021 Fornecimento de consumíveis para Unidade de Hemodiálise  15.433.756,82 KAMBENY COMERCIAL, LDA

08 58A000741/AD/106/2021 Fornecimento de Tubos para Colheita de Amostras de Hemograma para o LAC 245.700,00 DINA BIOMED, LDA

09

58A000741/AD/112/2021 Fornecimento de Furosemida Injetácvel para Serviço de Farmácia

120.280,00 MDS

297.840,00 CONMEDIC 

10

58A000741/AD/108/2021 Fornecimento de material médico-cirúrgico para Dep. de Aprovisionamento

2.075.268,00 FARMÁCIA LUCIVE

1.634.930,80 ELECTROMED, LDA

256.932,00 JAINEL SERVIÇOS, LDD

3.047.000,00 CASA MÉDICA

256.932,00 MAT MEDICAL, LDA

2.126.529,63 CONMEDIC, LDA

1.526.080,00 FARMÁCIA BOTIKA, LDA

16.248,96 KAMBENY, LDA

1.163.200,00 PHARMATÉCNICA, LDA

11

12

58A000741/AD/115/2021 Fornecimento de Aminofilina Injectável para o HCM

128.700,00 MDS

39.200,00 FARMÁCIA LUCIVE

903.870,00 CONMEDIC, LDA

13

58A000741/AD/118/2021
Fornecimento de 128 unidades de Solução Niprosol 5L para Unidade de Hemodiálise do 

HCM
122.137,00 SEPARATION SCIENTÍFIC

58A000741/CP/18/2021
Fornecimento de material e consumíveis de escritório para Departamento da Clínica 

Especial
Todos concorrentes foram desclassificados 

14

58A000741/CP/39/2021 Fornecimento de material e consumíveis de escritório para HCM

Lote I 474.704,10 VAHOSHA SERVIÇOS, LDA

Lote II 207.000,00
LIVRARIA E PAPELARIA 

MAPUTO, LDA

Lote III 793.611,00 VAHOSHA SERVIÇOS, LDA

Lote IV 834.000,00 DA TERRA

Lote V 2.499.120,00 CLICK TECNOLOGY, LDA

Lote VI 5.526.500,00
PAPELARIA E LIVRARIA 

ALIANÇA

Lote VII 3.042.600,00
PAPELARIA E LIVRARIA 

ALIANÇA

Maputo, aos 6 de Janeiro de 2022

Endereço: Hospital Central de Maputo

Direcção Administrativa
(Ilegível)

Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Av. Agostinho Neto, n.º 1164 - Bloco Central - 3º andar - Telefax: 21 357900
Maputo – Moçambique 133
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16 ZAMBÉZIA EM FOCO

Superfície  103.478 km²
População  3 849 455 (2007); 22 Distritos

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

COFRE GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO
Concurso Público N.º 18/CGRN/2021-

 Reabilitação da Residência Protocolar de Báruè

De acordo com artigo 61conjugado 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 que o concurso acima foi 

cancelado por motivo de exiguidade orçamental.

Maputo, Janeiro de 2022

O Presidente do Conselho de Administração do Cofre   
(Ilegível)

186

A Representação da Organização Mundial de Saúde (OMS) em Moçambique pretende contratar um 
colaborador (1) – Oficial para Emergências de Saúde – para apoiar o planeamento, implementação, 
monitorização e avaliação das operações de saúde de emergências sanitárias em Cabo Delgado, bem como 
nas províncias vizinhas (Nampula e Niassa). Isto inclui a divulgação de mensagens de comunicação de risco, o 
reforço dos sistemas de alerta e vigilância precoce, bem como a prestação de serviços de saúde de qualidade.

• Local de Trabalho: Pemba (OMS)

• Tipo de Contrato: Special Services Agreement

• Duração: 12 meses

• Prazo de submissão de candidaturas:              13 de Janeiro de 2022

REMUNERAÇÃO

§ Os honorários desta consultoria são fixados no Nível (NOC-step I) de acordo com a
tabela salarial das Nações Unidas actualmente em vigor.

Candidaturas: 

§ A OMS encoraja a candidatura de nacionais, em particular as mulheres.

Os interessados deverão, até 13 de Janeiro de 2022, formalizar as suas candidaturas online no endereço:  
HR-mz@who.int. 

Somente os (as) candidatos (as) pré-seleccionados (as) serão contactados (as). 

ANÚNCIO DE VAGA

OFICIAL PARA EMERGÊNCIAS DE SAÚDE - PEMBA

174

DEVIDO À PRECARIEDADE DA PONTE

Quatro mil pessoas 
em risco de isolamento 
em Inhagome

Esta é a ponte de Inhagome, que pode desabar a qualquer momento

JOCAS ACHAR

M
AIS de quatro mil 
pessoas residentes 
no bairro Inhagome, 
arredores da cidade 
de Quelimane, cor-

rem risco de ficar isoladas nos 
próximos dias caso não haja 
reabilitação ou reconstrução da 
ponte pedestre que estabelece 
a ligação entre aquela unidade 
residencial e o centro da capital 
provincial da Zambézia. 

O bairro Inhagome dis-
ta oito quilómetros da cidade 
de Quelimane e a única infra-
-estrutura rodoviária existente
é a ponte pedestre reconstrui-
da há dois anos pelos próprios
moradores, perante o distan-
ciamento do Governo distri-
tal e do Conselho Municipal,
em envolvidos num jogo de
“empurra-empurra” sobre de
quem é a responsabilidade da
manutenção da ponte.

Além dos moradores, há 
funcionários de Estado que 
trabalham em Inhagome, so-
bretudo professores e enfer-
meiros, que todos os dias fazem 
vaivém entre os dois pontos. 

A ponte pedestre feita de 
paus separa os bairros Chuabo 
Dembe e Inhagome e a cintura 
verde da cidade de Quelima-
ne, onde milhares de famílias 
praticam actividades agrícolas 
e piscatórias que alimentam os 
munícipes.

Há quatro anos, a ponte 
tinha sido construída pela Di-
recção Provincial das Obras 
Públicas, Habitação e Recur-
sos Hídricos para aliviar o so-
frimento dos munícipes que, 
para chegar aos dois pontos, 
usavam canoas. 

Cabral, 48 anos de idade, agri-
cultora há seis anos naquela re-
gião, diz que a solução do pro-
blema passa, necessariamente, 
pela construção de uma nova 
ponte de betão e abertura de 
nova estrada. 

“Quelimane vive da pro-
dução de Inhagome: o arroz, 
as hortícolas, a carne de caça 
e o pescado. Os que lá vivem 
precisam de produtos já trans-
formados”, disse a nossa en-
trevistada.

Inhagome tem caracterís-
ticas de uma ilha, mas não é. 
A falta de ponte pode transfor-
má-la efectivamente em ilha. 
Aliás, para entrar e sair daquele 
bairro, os únicos meios circu-
lantes usados são a bicicleta 
e a motorizada. É impossível 
que uma viatura entre. Pessoas 
há que, aos fins-de-semana, 
saem do centro da cidade para 
fazer fotos no local, o que con-
fere importância turísticas à 
ponte.

Os encontros da ponte fo-
ram feitos de betão e a estru-
tura de pilares de madeira. No 
entanto, devido à salinidade, 
os pilares ficaram corroídos e 
desabaram. A partir dessa al-
tura, nem o Governo distrital 
de Quelimane nem o Conselho 
Municipal quiseram assumir a 
reconstrução da ponte, até que 
a própria população tomou a 
iniciativa de reconstruir sozi-
nha. No entanto, há dois meses 
que a infra-estrutura está a ce-
der à pressão das águas de um 
dos afluentes do rio dos Bons 
Sinais na cidade de Quelimane.

A ponte pedestre e os cam-
pos de produção estão localiza-
dos nos antigos prazos da coroa 

portuguesa, mais precisamen-
te no regadio da ex-companhia 
Agro-Pecuária Dr. Júlio Ribei-
ro.

Tanto os moradores do 
centro da cidade de Quelimane 
como os do bairro Inhagome 
dependem desta ponte que 
permite trocas comerciais. 

A nossa Reportagem con-
versou com funcionários e 
moradores de Inhagome, os 
quais manifestaram profun-
da preocupação com a falta de 
sensibilidade das autoridades 
governamentais sobre o assun-
to da ponte.

Elias Sebastião, 28 anos 
de idade, é residente de Inha-
gome. Diz que a economia de 

Quelimane passa por aquela 
ponte, mas o Governo distrital 
e o Conselho Municipal não es-
tão sensibilizados com o sofri-
mento da população. Para ele, 
já não se justifica que a ponte 
pedestre continue no local, 
ela deve ser substituída por 
uma de betão e a estrada entre 
a ponte e o bairro Inhagome 
deve ter saibro. 

“Quando chove, alunos, 
professores, enfermeiros e os 
moradores devem descalçar 
para chegar aos seus pontos de 
interesse. O que nós fizemos 
para sermos ignorados desta 
maneira?”, questionou o nosso 
entrevistado.

Por seu turno, Juvência 

ÀS UNIDADES SANITÁRIAS

Chegada tardia causa 
mortes por diarreias
LONGAS distâncias e chegada tardia 
às unidades sanitárias constituem as 
principais razões da morte de doentes 
padecendo de diarreias na província 
da Zambézia. Como estratégia, as au-
toridades sanitárias estão a investir 
na formação de Agentes Polivalentes 
Elementares da Saúde (APES) para que 
estes prestem as primeiras interven-
ções nos locais onde a rede pública de 
saúde é ainda deficitária.

O médico-chefe provincial da 
Zambézia, Isaías Marcos, disse há dias, 
em Quelimane, que em parte a estra-
tégia tem estado a resultar na redução 
de mortes por doenças de origem hí-
drica. 

Por exemplo, Isaías Marcos dis-
se que, no ano passado, a província 
registou vinte e quatro mortes por 
diarreias contra vinte e sete do ano 
anterior, o que à partida parece insig-
nificante, mas tudo foi feito para que 
menos pessoas perdessem a vida.

Explicou que uma das principais 
causas da morte por diarreias tem a 
ver com a tomada tardia da decisão do 
paciente ou seus familiares de irem a 
uma unidade sanitária. Segundo ele, 
muitas vezes, os pacientes chegam às 
unidades sanitárias em estado crítico.

Admitiu, no entanto, que as longas 
distâncias percorridas pelos pacientes 
em algumas

comunidades podem ter contribuí-
do para essas mortes, mas afirmou que 
o sector está a fortalecer a presença
dos APES nas comunidades.

A título de exemplo, o médico dis-
se que a província da Zambézia conta, 

actualmente, com perto de dois mil 
APES, que têm vindo a prestar apoio 
muito útil na assistência a doentes nas 
comunidades.

Dados em nosso poder indicam que 
a província da Zambézia registou, no 
ano passado, 82.690 casos de diar-
reias, com vinte quatro óbitos, contra 
os 84.701 casos com vinte e sete mor-
tes do ano 2020. 

O médico-chefe explica que a re-
dução de óbitos é resultado do forta-
lecimento de agentes polivalentes de 
saúde, distribuição de nove mil frascos 
de Certeza para o tratamento de água, 
bem como das palestradas nas comu-
nidades.

Refira-se que as autoridades sani-
tárias da Zambézia acabam de alocar 
fármacos aos distritos de difícil acesso 
para um período de três meses. Isaías 
Marcos explicou que, na época chu-
vosa e ciclónica que vai de Outubro a 
Março, alguns distritos ficam isolados 
devido ao corte de estradas decorrente 
de eventos calamitosos extremos.

Trata-se dos distritos de Chinde, 
Luabo, Inhassunge, Maganja da Costa, 
Quelimane,

Morrumbala, Namarrói e Mocuba, 
onde tem havido cortes sistemáticos 
de estradas, o que pode dificultar a 
alocação dos medicamentos às unida-
des sanitárias.

O médico-chefe apela às comuni-
dades para reforçarem as medidas de 
higiene individual e colectiva, melho-
rar das condições de saneamento nas 
famílias e a nível comunitário e usar 
correctamente a água.

Quelimane investe 
150 milhões nas estradas

MAIS de 150 milhões de meti-
cais serão investidos este ano 
pelo Conselho Municipal da 
Cidade de Quelimane, na pro-
víncia da Zambézia, na rea-
bilitação de estradas, visando 
melhorar a transitabilidade e 
segurança rodoviárias. 

O autarca de Quelimane, 
Manuel de Araújo, assegurou 
que os fundos já estão dispo-
níveis e as obras de reabilitação 
terão início logo que o período 
chuvoso e ciclónico terminar, 
depois do mês de Março.

Falando há dias em Queli-
mane, depois da inauguração 
de três ruas asfaltadas, Manuel 
de Araújo afirmou que oitenta 
por cento da rede viária dos 
cerca de cinquenta quilóme-
tros precisam de ser requalifi-
cados pelo facto de o seu tem-
po útil ter expirado. 

De acordo ainda com Ma-
nuel de Araújo, depois da rea-
bilitação das estradas, a mo-
bilidade urbana na cidade de 
Quelimane vai melhorar sig-
nificativamente e a rede viária 

asfaltada vai ser estendida a 
mais bairros que desde o pe-
ríodo colonial nunca tiveram 
esse tipo de estradas.

Ainda segundo Manuel de 
Araújo, as obras serão execu-
tadas com fundos próprios e 
de parceiros, estes últimos que 
se mostraram disponíveis a fi-
nanciar a reabilitação, manu-
tenção e construção de novas 
estradas. 

“Quelimane precisa de 
melhores estradas e, nos úl-
timos onze anos de transição 
democrática, temos vindo 
a investir em asfalto para os 
bairros e intervenções pon-
tuais na zona urbana. O nosso 
desejo é que Quelimane seja, 
nos próximos anos, um muni-
cípio diferente”, disse Manuel 
de Araújo, após a inauguração 
das ruas que estabelecem a co-
municação rodoviária entre o 
Mercado Municipal do Bran-
dão e a Escola Secundária e 
Pré-Universitária Filipe Nyusi, 
Sococo/7 de Abril/Cololo e a 
Avenida Lurdes Mutola. Para 
estas obras, a edilidade inves-
tiu mais de sessenta milhões 
de meticais. 

Para o caso específico do 
prolongamento da Avenida da 
Liberdade, alunos e profes-
sores vão deixar de arregaçar 
as calças para entrar e sair do 
recinto da Escola Secundária e 

Pré-Universitária Filipe Jacinto 
Nyusi.

É que a escola foi cons-
truída num pântano e quando 
chovia quase não havia aulas 
porque os acessos todos fica-
vam alagados.

O presidente do Conselho 
Municipal da Cidade de Que-
limane anunciou, na ocasião, 
que no próximo ano cinco no-
vas vias serão asfaltadas.

Trata-se da Avenida Agos-
tinho Neto, bairros Adminis-
trativo, 17 de Setembro, Mur-
ropué e Maputo, esta última 
que passará a chamar-se por 
Max Love, em homenagem 
ao músico morto pela Polícia 
durante a campanha eleitoral 
para as quintas eleições locais.

A administração de Manuel 
de Araújo tem vindo a prestar 
maior atenção à colocação de 
asfalto em ruas que nunca an-
tes tinham sido asfaltadas, o 
que está a contribuir, de forma 
decisiva, para assistência aos 
munícipes, melhoria da segu-
rança rodoviária, entre outras 
vantagens. 

Manuel de Araújo diz que 
as estradas fazem parte do ma-
nifesto eleitoral apresentado 
aos cidadãos nas últimas elei-
ções locais. Na ocasião, pediu 
aos condutores a tudo fazerem 
para evitar acidentes de via-
ção.

Conselho Municipal de Quelimane investe forte na reabilitação e manutenção de estradas

Acesse: https://t.me/Novojornal
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OCTÁVIO RAFAEL

O TÍTULO deste texto é o desabafo que 
ouvi de uma mulher que, depois de ter 
efectuado compras no mercado “grossis-
ta” do Zimpeto, cidade de Maputo, ficou 
lesada pelo facto de a pessoa que a ajudou 
a carregar o plástico contendo os produtos 
adquiridos neste local ter desaparecido 
sem deixar rastos.

Esta situação ocorreu no período da 
quadra festiva em que, regra geral, as pes-
soas vão às compras para fazer ou reforçar 
o rancho, uma vez que o consumo é maior
em relação a outros meses.

Ademais, o pagamento do salário cos-
tuma coincidir com o fim do mês que, 
igualmente, é o período das festas. Por 
isso, momento propício para reforçar a dis-
pensa em casa.

Sendo  assim, as compras costumam 
ser inevitáveis, pois torna-se difícil fazê-
-las de forma antecipada primeiro devido
ao poder financeiro e segundo pelo facto 
de existirem produtos perecíveis, como ve-
getais, que sempre precisam de ser adquiri-
dos para um curto período.

Pois, esta mulher decidiu efectuar o 
rancho no mercado “grossista” do Zimpe-
to. A partir do momento em que adquiriu 
os produtos julgou que já tinha ultrapassa-
do esta preocupação de proporcionar ali-
mentos em sua casa. Mas, neste mercado 
existem pessoas mal intencionadas que se 
aproximam dos compradores oferecendo 
serviços de carregamento.

Mas, de um tempo a esta parte e com 
muita frequência tem sido relatados casos 
de roubo. Sendo assim,a administração 
do mercado é chamada a agir. E deve agir 
no sentido  de desencorajar esta prática. 
Sugiro que a administração incentive os 

carregadores a se organizarem e melhor 
se conhecer para não permitir infiltrados 
desonestos.

Para o efeito, pode-se criar uma forma 
de ser e estar que passa por arranjar um 
tipo de identificação própria para que não 
haja suspeita  da parte dos consumidores 
sempre que quiserem os seus serviços. 
Pois, acontece que as pessoas têm receio 
de solicitar estes serviços.

Já tinha ouvido falar de que pelo mer-
cado circulam pessoas de conduta duvido-
sa que se fazem passar por carregadores e 
que o seu propósito é retirar bens alheios. E 
quero acreditar que este tipo de malandri-
ce persiste porque eles também tem com-
pradores do produto do roubo. Não quero 
acreditar que levam esta mercadoria para 
consumo próprio.

Assim, após sumirem com os produ-
tos surripiados, o passo seguinte é ven-
der. Por isso, faço votos para que cada 
um de nós desenvolva o hábito de se di-
rigir a um mercado quer seja formal ou 
informal para adquirir o que quer que 
seja. Pois, ao proceder deste modo, certa-
mente que se desencorajaria esta prática 
de roubar bens dos compradores para os 
revender.

Deste modo, sempre que aparecer al-
guém a vender, por exemplo, uma unidade 
de mayonnaise, devia se suspeitar e não 
comprar. Assim desencorajar-se-ia esta 
prática. Seria bom que todos nós proce-
dêssemos do mesmo modo em relação ao 
material de construção, concretamente o 
cimento.

Tudo que  é produto do roubo não deve 
ser comprado, incluindo telefones móveis. 
É preferível ter um telefone sem muitos 
aplicativos adquirido em uma loja ao invés 
de comprar fora dos locais inapropriados.

GABRIEL ANTÓNIO

ESTÁ a tornar-se cada vez mais preocupante quando, 
através dos órgãos de comunicação social, são veiculadas 
informações segundo  as quais população de determinada 
região ou província do país foi atacada pelos insurgentes.

E mais preocupante ainda é o facto de, a violência 
armada resultar mortes, deslocados e desestruturação de 
famílias. Há que respeitar o próximo. A vida é um bem 
precioso que não deve ser retirada a ninguém, indepen-
dentemente das razões. Nada justifica a morte. Se há pro-
blemas, a única forma de ultrapassar as divergências é o 
diálogo. Assim, os terroristas são chamados a se revelarem 
quem  são e o que querem para que não haja derramamento 
de sangue.

O desenvolvimento do país depende, de certa modo, 
da livre circulação de pessoas e bens. Neste momento, a 

população movimenta-se com algumas reservas porque 
prevalece o medo, é sabido que, ainda que de forma es-
porádica, os terroristas invadem aldeias, saqueiam bens, 
recrutam até crianças para engrossar as suas fileiras.

Esta forma de agir destes seres humanos que instru-
mentalizam até crianças, retarda o desenvolvimento. Faz 
com que os negociantes regridam e não melhorem a sua 
condição social e financeira. Existem pessoas que tem pro-
jectos em forja mas que devido a esta situação, receiam 
concretizar, sabido que devem se movimentar para mate-
rializar as iniciativas. Quero acreditar que muitos compa-
triotas abandonaram as suas machambas para lugares se-
guros junto de familiares  ou centros de reassentamento. 

Por várias vezes as autoridades já vieram ao público 
afirmar que  estão a trabalhar no sentido de acabar com esta 
violência com a ajuda de parceiros. Já vieram a público dar 
a conhecer os ganhos que estão a ter nesta batalha. Contu-

do, ainda há um longo caminho a percorrer tendo em conta 
que a província de Niassa está a ser ameaçada. Diz-se que 
os terroristas estão em fuga para estas províncias. Oxalá 
a força conjunta consiga ultrapassar este momento difícil 
que o povo moçambicano está a atravessar.

A população está cansada de sofrer. A população de 
Cabo  Delgado quer trabalhar livremente as suas terras 
para combater a fome. Ela está consciente que só traba-
lhando é que pode lograr resultados satisfatórios e comba-
ter a fome. Por isso, que se lhe devolva esta oportunidade 
de poder trabalhar a terra sem restrições pois, a sua meta é 
vencer a pobreza.

Reconheço que o trabalho pode não ser tão fácil mas, a 
verdade é que estes focos de violência devem acabar.  

Por isso, cada um dos moçambicanos deve pensar pri-
meiro em si, na sua família e nos demais antes de se deixar 
aliciar por estes grupos que aterrorizam a população.

ALFREDO ERNESTO

HÁ  necessidade de as autoridades governa-
mentais pensarem seriamente no sistema de 
drenagem um pouco por todo o país, com 
particular destaque para a cidade de Ma-
puto, onde resido. Pois, sempre que chove 
as famílias entram em desespero por conta 
das águas que, não tendo por onde passar, 
acabam inundando os quintais e residências.

Os quintais ficam inundados mas, as 
vias de acesso são as primeiras que se res-
sentem da queda da chuva. Assim sendo, 
solicita-se às autoridades para que colo-
quem valas ou valetas junto das estradas 
asfaltadas.

Igualmente, sou de  opinião que se 
deve fazer um estudo detalhado que inclui 
todos os pormenores referentes ao sistema 
e traçado das águas em determinada área 
para que as inundações nas ruas e casas 
passem para o passado.

Mas, se as autoridades já têm o plano, 
seguramente que  é chegado o momento de 
se passar do papel para a execução, uma 
vez que nas condições actuais, os cidadãos 
chegam a maldizer da chuva, como se ela 
não fosse benção. Que o digam aqueles 
que na manhã de quarta-feira tiveram que 
caminhar pela Avenida 25 de Setembro 
que se encontrava inundada. Felizmente, 
o sistema de drenagem é eficiente e horas
depois já se podia circular à vontade, como
se nada tivesse acontecido.

Os cidadãos  maldizem das chuvas, 
porque por mais que as autoridades cons-
truam boas estradas, se o sistema de dre-
nagem não é eficiente, as residências das 
proximidades sempre vão sofrer com esta 
situação. Que o digam as pessoas cujas ha-
bitações estão próximas de estradas asfal-
tadas e sem valetas de drenagem.

A situação agrava-se quando entre a 
estrada e as residências existe um grande 
desnível. Pois, este desnível permite que 
as águas escorram pelas ruas, provocan-
do erosão por onde passam. Os quintais 
também ficam inundados porque a dado 
momento as águas acumulam-se na zona 
baixa.

Esta situação faz com que surjam dis-
cussões até com os vizinhos pois, as nossas 
construções contemplam o muro de veda-
ção para conferir alguma privacidade na 
família.

Contudo, quando chove bastante, a 
água acumula-se no quintal e a tendência 
é dos moradores se livrarem dela, procu-
rando “caminhos” para ela sair. E uma das 
alternativas que se pode encontrar é fazer 
uma pequena abertura para a mesma sair. 
Todavia, esta abertura implica que a água 
vai invadir espaço alheio. Logo, surge a 
discussão.

Por isso, há necessidade de as autori-
dades se acautelarem destas situações, so-
bretudo  quando abrem novas zonas resi-
denciais. Os desníveis causam discussões 
entre vizinhos por conta da água cuja ten-
dência natural é ir até a zona baixa.

Sendo assim, vale a pena sensibilizar a 
população, através do chefe do quarteirão 
para que se criem caminhos para as águas, 
uma vez que nestes bairros nem sequer 
existem estradas asfaltadas.

E por onde a água escorre para as re-
sidências, vai se criando erosão que igual-
mente, impede a circulação normal de 
viaturas até mesmo em relação aos tran-
seuntes.

E onde existem estradas asfaltadas de-
ve-se abrir valetas de drenagem para que 
as mesmas não sofram os danos causados 
pela acumulação de água. 

Repensar
no sistema
de drenagem

Acabar com
violência armada

O carregador fugiu
com a mercadoria

JEREMIAS SOUSA

EXISTE um hábito que paulatinamente está a desapare-
cer. Refiro-me à decoração das ruas, das vitrinas de lo-
jas e outros espaços com motivos de Natal e fim de ano. 
Desconheço as razões, mas o certo é que aquela beleza 
a que estávamos habituados tem tendência decrescente.

Pode ser minha impressão mas, a verdade é que pe-
los bairros periféricos  da cidade de Maputo por onde 
tenho andado a situação foi de autêntica indiferença. 
Quis pensar na pandemia do novo coronavírus que po-
dia estar por detrás desta situação, dado o impacto que 
tem no seio familiar e não só. Mas imediatamente re-
cordei-me que esta tendência já tinha se observado an-
tes do surgimento da Covid-19.

O que era normal, é que logo no início do mês de 
Dezembro as ruas, postes, as casas, muros e paredes 
tivessem motivos de festa, com muita luz. Igualmente, 
era frequente ver o empenho e criatividade dos jovens 
que chegavam a “inventar” pequenos jardins nos cru-
zamentos das ruas onde para além de colocar plantas, 

também se preocupavam com a luz e bonecos atracti-
vos.

Mas, isto já não está a acontecer. Quais as razões? 
Será que nestes bairros já não residem pessoas criativas 
que podem manter esta iniciativa? Será por causa das 
condições sociais e financeiras que estão a abalar as fa-
mílias? Ou então novas coisas surgiram para substituir 
os motivos de festa?

Não sei. Mas, ao que tudo indica, as decorações das 
ruas deram lugar às grandes festas nas casas, com bo-
nitas decorações e muita luz. Tudo indica que já não 
existe aquela preocupação com o bem público, com este 
atractivo, a não ser aquelas brincadeiras más que conti-
nuam a ser feitas pelas crianças, jovens e adolescentes. 
Trata-se de brincadeiras indesejadas  que consistem na 
explosão de objectos pirotécnicos, vulgo paixões, mui-
to antes do momento autorizado pelas autoridades. Fi-
cam felizes por ver os transeuntes assustados com as 
suas armadilhas.

Defendo que esta prática da decoração deve ser re-
tomada. Apesar da tristeza que reina nas famílias por 

conta do novo coronavírus e não só, devemos procurar 
sempre motivos para sorrir. Caso contrário, o espírito 
egoísta vai tomar conta de nós e já nos vamos desligar 
do espírito natalício que nos recomenda a nos aproxi-
marmos cada vez mais do próximo.

Trata-se de um momento ímpar na vida de cada um 
de nós pois, celebrar o Natal e fim de ano é um privi-
légio que muitos  compatriotas não têm ou tiveram na-
quele ano porque pereceram ou estão no leito hospitalar 
ou ainda estão a enfrentar problemas sérios na vida.

A cor, luz, o brilho, etc, são elementos que reacen-
dem a vontade de viver e atraem energias positivas para 
que o ano que se inicia seja o melhor de todos e que 
tudo quanto almejamos se materialize.

Os nossos olhos querem ver coisas bonitas. Já basta 
a agitação das pessoas por conta das festas. O movi-
mento desusado quer no transporte público quer nos 
locais de compra de produtos diversos.

Precisamos de ter coisas bonitas que nos fazem rela-
xar e permitem trabalhar cada vez mais para que  o ano 
seguinte seja repleto de coisas positivas.

A decoração que faltou 
nas festas de Natal e fim de ano

Acesse: https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

Administração de Infra-Estruturas de Água e Saneamento, IP

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

A Administração de Infra-Estruturas de Água e Saneamento (AIAS) convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas e seladas, conforme a 
lista abaixo: 

Concurso N.º Objecto de Concurso Garantia Provisória
Data e Hora 
da Entrega

Data e Hora de 
Abertura

01/AIAS/BENS/2022

Fornecimento e entrega de ferramentas de canalização e manutenção 

electromecânica, material para realização de ligações domésticas  e 

equipamentos de análise da qualidade da água para os sistemas de 

abastecimento de água das vilas de:  

• Região Sul:  Chicualacuala, Quissico, Massinga,  Funhalouro, Mabote  e

Inhassoro

• Região Centro:  Macossa, Tambarra, Fíngoè, Inhaminga, Caia,

Marínguè, Mopeia, Alto Molócuè, Maganja da Costa e Milange

• Região Norte: Mossuril, Chiúre e Balama

700.000,00MT
28/1/2022 
10.00 horas

28/1/2022
10.10 horas

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquirí-los na recepção da AIAS, sita na Av. Eduardo 
Mondlane, n.º 1352, 4° Andar, no período das 7.30 às 15.30 horas, pelo valor monetário não reembolsável de 3.000,00MT, a ser depositado na Conta n° 
005272513008, a favor do MOPHRH – AIAS do Banco de Moçambique. 

O período de validade das propostas será de 120 dias.

As propostas deverão ser acompanhadas pelo Certificado de Inscrição no Cadastro Único.  

As propostas deverão ser entregues no endereço acima citado e serão abertas no mesmo endereço na presença dos concorrentes e público que desejarem 
participar.

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

Maputo, Janeiro de 2022

A UGEA

11987

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE 

MAPUTO
Serviços de Justiça e Trabalho

QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
NATÁLIA JOSSEFA CHAMBALE E LAMEQUE TEMBE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de dezanove de 
Novembro de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas setenta e seis a folhas 
setenta e sete, do livro de notas para escrituras diversas número duzentos e 
oitenta e seis, “C”, deste Quatro Cartório Notarial de Maputo, perante mim, 
SÉRGIO JOÃO SOARES PINTO, Conservador e Notário Superior em exercício no 
referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito 
de NATÁLIA JOSSEFA CHAMBALE e LAMEQUE TEMBE, casados entre si, ela de 
cinquenta e quatro anos de idade, natural da Manhiça, e ele, de setenta e seis anos 
de idade, viúvo, natural de Maputo, ambos de nacionalidade moçambicana, com 
última residência nesta cidade de Maputo, sem terem deixado testamentos com 
disposições de suas últimas vontades.
Mais certifico pela operada escritura pública, que foram declarados como únicos e 
universais herdeiros de todos seus bens, seus filhos: ACÁCIO LAMEQUE TEMBE, 
casado, ILÍDIO LAMEQUE TEMBE, JOSÉ BRUNO LAMEQUE TEMBE e NATÁLIA 
MÁRCIA TEMBE, solteiros, maiores, todos de nacionalidade moçambicana, 
naturais de Maputo onde residem.
Que não deixaram outras pessoas que por lei com eles possam concorrer à 
sucessão da herança e que dela fazem parte bens móveis e imóveis.
Está Conforme

Maputo, aos 6 de Janeiro de dois mil e vinte e dois
A Conservadora e Notária Técnica

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE BOANE

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE

 PAULO JOSEFE VELOSO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de doze de Agosto de dois 
mil e vinte e um, exarada de folhas setenta e duas a folhas setenta e três verso, do 
livro de notas para escrituras diversas número vinte e nove-A, da Conservatória 
dos Registos e Notariado, a cargo de HORTÊNCIA DEOLINDA LASSE UAQUENE, 
Conservadora e Notária Superior, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de PAULO JOSEFE VELOSO, no estado que era de solteiro, 
maior, natural de Caia, falecido no dia vinte e um de Julho de dois mil e vinte e 
um, na sua residência, filho de Josefe Veloso e de Estamidia Meque, com a última 
residência que foi em Boane, localidade de Gueguegue.
Mais certifico que, na referida escritura foram declarados únicos e universais 
herdeiros, seu filhos: LUÍS ALBERTO VELOSO, menor e RAINHA ALBERTO 
VELOSO, solteira, maior, naturais de Maputo e residentes em Boane.
Que o falecido não deixou testamento nem qualquer outra disposição de última 
vontade.
Que não há outras pessoas que segundo a lei lhes prefiram ou com eles possam 
concorrer à sucessão da herança.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Boane, aos 14 de Outubro de dois mil e vinte e um

O Notário
Augusto Eduardo Focholo
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M
EMBROS da equi-
pa do Projecto da 
Gorongosa home-
nagearam ontem o 
legado do biólogo 

Edward Osborne Wilson, 
fundador do Laboratório de 
Biodiversidade E.O. Wilson 
do Parque Nacional da Go-
rongosa (PNG), falecido no 
dia 26 de Dezembro, aos 92 
anos.

Para distinguir a contri-
buição do investigador na res-
tauração do parque, a equipa 
de cientistas baptizou de Wil-
son uma espécie de morcego 
de dedos logos (Miniopterus 
wilsoni), recém-descoberta 
na Serra da Gorongosa. 

“O professor Edward O. 
Wilson foi uma inspiração 
para mim. Ouvi falar dele pela 
primeira vez em 2016 e fiquei 
inspirada quando conheci o 
trabalho que ele desenvolveu 
no PNG. O docente incenti-
vou-me a estudar formigas”, 

Parque da Gorongosa 
homenageia biólogo 
Edward O. Wilson

Edward O. Wilson

UMA nova vacina contra a Covid-19 que oferece 
imunidade por toda a vida está a ser desenvolvida 
por investigadores do Instituto Metropolitano de 
Ciências Médicas de Tóquio, no Japão, e já mostrou 
resultados promissores em animais. 

Os cientistas estão a trabalhar numa vacina que 
não só proporciona imunidade vitalícia contra 
o novo coronavírus, mas também que possa ser
transportada à temperatura ambiente para lugares
longínquos do mundo, informou o jornal “The Ja-
pan Times”.

O facto surge à medida que as infecções causa-
das pela variante Ómicron aumentam no mundo, 
situação que leva muitos países a enfrentarem a 
difícil decisão de impor restrições mais rigorosas ou 
deixar a variante fluir na população.

As vacinas usadas actualmente estão a reduzir a 
gravidade da doença, mas são ineficazes para travar 
a propagação da variante altamente transmissível.

A equipa de investigadores que está a liderar o 
desenvolvimento do imunizante de uso único tam-
bém criou há anos uma das vacinas mais bem-su-
cedidas da história contra o vírus varíola.

Os pesquisadores utilizam uma estirpe do vírus 
que não causa doença, mas substituiu alguns dos 
seus componentes proteicos pelos da proteína da 
Covid-19.

Os cientistas acreditam que a vacina pode for-
necer anticorpos neutralizantes potentes com a ad-
ministração de uma única dose, bem como induzir 
uma forte imunidade celular que oferece protec-
ção a longo prazo.

As experiências realizadas em ratos mostraram 
que os vacinados mantinham níveis elevados de an-
ticorpos.

Quando forem administradas duas doses, com 
três semanas de intervalo, os anticorpos neutra-
lizantes aumentam dez vezes, segundo o estudo.

COVID-19

Japão desenvolve vacina 
com imunidade vitalícia

disse Norina Vicente, cien-
tista moçambicana afecta ao 
Laboratório Wilson.  

Piotr Naskrecki, director-
-adjunto do Laboratório E.O.
Wilson de Biodiversidade, re-
feriu que o legado do home-
nageado consiste não apenas 
numa quantidade monu-
mental de descobertas cien-
tíficas, novos ramos das ciên-
cias biológicas e influência 
na conservação da natureza, 
mas também na sua genero-
sidade ilimitada, conselhos 
valiosos e o seu espírito in-
comparável em optimismo. 

“Sempre carregarei a to-
cha da sua paixão pela vida na 
Terra e a busca por entendê-
-la e protegê-la. Perdemos
um ícone e um líder, mas não 
o seu espírito. O nosso labo-
ratório e os estudantes são
uma parte importante do seu
legado”, disse Naskrecki.

Edward visitou o PNG 
três vezes entre 2011 e 2014, 

e tornou-se um farol para o 
Projecto de Restauração da 
Gorongosa, além de efectuar 
a sua própria pesquisa de 
campo sobre insectos (espe-
cialmente formigas). 

Na reserva, o biólogo 
aconselhou as equipas de 
ciência e conservação en-
quanto desenvolviam planos 
e objectivos de restauração.

Wilson descreveu as ma-
ravilhas daquele que consi-
derou ser o parque mais rico 
do mundo, do ponto de vista 
ecológico, e falou da recu-
peração do seu ecossistema 
após vários anos de uma 
guerra civil que dizimou 
muitos dos animais selva-
gens que ali habitavam.

O biólogo nasceu em Bir-
mingham, Alabama, nos Es-
tados Unidos da América. Foi 
um entomologista e biólogo 
conhecido pelo seu trabalho 
com a ecologia, evolução e 
sociobiologia.

Há mais esforços para o combate à Covid-19 

UM australiano de 62 anos tornou-se na primeira pessoa do 
mundo a enviar uma mensagem directamente do pensa-
mento para o Twitter, através de um implante instalado na 
cabeça. 

O dispositivo, que transforma pensamentos em textos, 
foi desenvolvido pela Synchron, uma empresa norte-ameri-
cana especializada em interfaces cérebro-computador. 

Philip O’Keefe encontra-se paralisado devido à Escle-

rose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença neurodegenera-
tiva que ainda não tem cura ou tratamento. 

Para a empresa, o equipamento representa um símbolo 
significativo para a tecnologia e poderá abrir portas para que 
pessoas com paralisia se mantenham em contacto com o 
mundo.

“Sem teclar ou falar, criei este tweet simplesmente 
pensando nele. #helloworldbci”, escreveu o australiano, 

usando o perfil do director-executivo da Synchron, Thomas 
Oxley.

Através de inteligência artificial, o sistema converte os si-
nais eléctricos do cérebro em texto, à medida que o utilizador 
imagina os movimentos do desenho das letras, como se es-
tivesse a escrever uma carta. 

Segundo a Synchron, o texto é composto em tempo real 
através de um computador. 

O implante é instalado através de uma cirurgia no cére-
bro e permite escrever cerca de 90 caracteres por minuto, com 
uma precisão superior a 90 por cento e a uma velocidade que 
compete com os polegares a escrever num telemóvel.  

Em Julho, a empresa recebeu aprovação regulamen-
tar para começar a testar o procedimento em voluntários da 
Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA sigla em 
inglês), agência federal de departamento serviços de saúde e 

serviços nos Estados Unidos da América. 
Philip O’Keefe conta que quando ouviu falar desta tec-

nologia pela primeira vez pensou na independência que lhe 
poderia devolver. “O sistema é espantoso, é como aprender a 
andar de bicicleta, é preciso prática, mas quando se aprende, 
torna-se natural”, disse o australiano. 

O’Keefe espera estar a abrir caminho para que mais pes-
soas possam escrever através dos pensamentos. 

Homem faz publicação no Twitter através do pensamento

Acesse: https://t.me/Novojornal



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS
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PUBLICIDADE

7 de Janeiro de 2022

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Leão que ruge não mata nenhum valente”

- Provérbio tanzaniano

Lua Cheia - Será a 18 deste mês, à 01.47 horas

00:20- FLASH CULTURAL

02:00- À MULHER

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOLVI-

MENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

08:15- INSS

09:10- TEMPERATURA AMBI-

ENTE

10:10-VERÃO

11:30-PARABÉNS A VOCÊ

12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPI-

COS DO JORNAL DA 

TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEO-

ROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- BALANÇO DO 

SECRETÁRIO DE ESTADO 

DA PROVÍNCIA DE GAZA

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- JUNTOS A TARDE

16:10- SEGURANÇA RODO-

VIARIA

16:15- VERÃO

18:10- UMA DATA NA HISTORIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.30- INDUSTRIA EXTRACTIVA

18:55- UMA HISTORIA PARA TI

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 

NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLOG-

ICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- BALANÇO DO 

SECRETÁRIO DE ESTADO 

DA PROVÍNCIA DE MA-

PUTO

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19:30 , 21, 
22:00 E 23:00 HORAS.          

PREIA-MAR - Às 06.39 horas e às 
18.40, com 3.25 e 3.24 metros, respec-
tivamente   

BAIXA-MAR - Às 00.29 horas e às 
12:37, com 0.98 e 1.10 metros, respec-
tivamente 

INHAMBANE

32/25

VILANKULO

31/26

TETE

33/25

QUELIMANE

34/24

NAMPULA

32/23

PEMBA

33/26
LICHINGA

27/14

BEIRA

32/25

XAI-XAI

30/24

CHIMOIO

30/21

MAPUTO

31/24

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40 HINO NACIONAL 

05:45 GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE  

06:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08:00 DESENHOS ANIMADOS: 
CÓDIGO DO PUZZLE

08:15 TELENOVELA: “HINO À 
ALEGRIA” 

09:05 RODA VIVA - ESPECIAL 
FIM DE ANO (ZAMBÉZIA) 
GRAVADO

09:30 A HORA DO CTP - GAZA  
DIRECTO - XAI-XAI

10:00 NOTÍCIAS 

10:05 TUDO ÀS 10 DIRECTO – 
1ª PARTE

11:00 NOTÍCIAS 

11:05 TUDO ÀS 10 DIRECTO – 
2ª PARTE

12:00 NOTÍCIAS 

12:05 QUINTA A NOITE:  
ANÁLISE DO ANO POLITI-
CO 2021 REPETIÇÃO

13:00 JORNAL DA TARDE  

14:00 TOP FRESH 

15:00 NOTÍCIAS 

15:05 JUNTOS À TARDE 
GRAVADO

16:00 NOTÍCIAS 

16:05 ENCONTROS DA MALTA 
GRAVADO

17:00 JORNAL EM LÍNGUAS 
MOÇAMBICANAS 
DIRECTO

17:45 GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE  

18:00 PRIMEIRA PAGINA 
GRAVADO

19:00 JORNAL DE DESPORTO 
GRAVADO

19:50 PUBLICIDADE 

20:00 TELEJORNAL DIRECTO

21:15 QUINTA À NOITE

22:30 TELENOVELA: “HINO À 
ALEGRIA”

23:30 CASA DO POVO 
REPETIÇÃO

00:00 JUNTOS À TARDE 
REPETIÇÃO

01:00 PRIMEIRA PÁGINA 
REPETIÇÃO

02:00 ENCONTROS DA MALTA 
REPETIÇÃO

03:00 TUDO ÀS 10 REPETIÇÃO

04:50 JORNAL DE DESPORTO 
REPETIÇÃO

05:40 HINO NACIONAL

República de Moçambique
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

COFRE GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Cofre Geral dos Registos e Notariado convida pessoas colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de

elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Objecto

Data e Hora
Valor 

Documento 
Concurso

Garantia 
Provisória
 Válida por 

150 dias
Modalidade

Local da abertura 
das propostas e do 

posicionamento

Limite de 
Entrega 

Propostas

Abertura 
Propostas

Posicionamento 
dos concorrentes

Validade
Proposta

Aquisição de 
autocarros para 

funcionários

26/1/2022
11.00 horas

26/1/2022
11.15 horas

1/2/2022
11.00 horas

120 Dias
2.000,00MT

50.000,00MT
Concurso Público 

N.º 01/CGRN-
UGEA/2022

Cofre Geral dos 
Registos e Notariado

Serviços de seguro 
de viaturas

18/1/2022
13.00 horas

18/1/2022
13.00 horas

21/1/2022
13.00 horas

90 Dias
1.000,00MT

Não Requerida
Concurso Limitado 

N.º 01/CGRN-
UGEA/2022

Cofre Geral dos 
Registos e Notariado

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los no endereço descrito
abaixo, pela importância não reembolsável indicada na tabela acima, mediante a apresentação de talão de depósito do Banco Absa, na
conta nº 32111000061, NIB: 000200323211100006105, em nome da mesma Instituição, Cofre Geral dos Registos e Notariado.

        Cofre Geral dos Registos e Notariado- Rua de Bagamoio, Número 48, 1º andar, Telefone +25821311367/+25821311368/860423313

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

Maputo, Janeiro de 2022

O Presidente do Conselho de Administração do Cofre   
(Ilegível) 183

O 
FOTÓGRAFO Amé-
rico Hunguana é um 
dos artistas selec-
cionados para par-
ticipar na 13.ª edi-

ção da Bienal “Rencontres de 
Bamako”, a ter lugar de Ou-
tubro a Dezembro deste ano, 
no Mali. 

O tema da bienal deste 
ano é “Maa ka Maaya ka ca a 
yere kono: Sobre a Multipli-
cidade, a Diferença, o De-
vir e o Património”, que foi 
extraído de uma declaração 

feita em 1972 pelo escritor e 
historiador maliano Amadou 
Hampâté Bâ e que pode se 
traduzir como “As Pessoas da 
Pessoa São Múltiplas na Pes-
soa”.

Centenas de fotógrafos 
farão parte de evento, sen-
do que dos países de língua 
portuguesa, além de Améri-
co Hunguana, espera-se pela 
presença de figuras como 
Mónica De Miranda, em re-
presentação de Angola e 
Portugal, a mesma situação 

de Sofia Rodrigues, Helena 
Uambembe, em nome das 
terras do Semba e da vizinha 
África do Sul.

Estarão ainda René Tava-
res, de São Tomé e Príncipe; e 
Uiler Costa Santos, do Brasil. 

Fora convidados os fotó-
grafos Atiyyah Khan, Gul-
shan Khan, Nyawose Lu-
vuyo Equiano, Thembinkosi 
Hlatshwayo e Sethembile 
Msezane, da África do Sul; 
Neville Starling, do Zimba-
bwe; e Clarita Maria, Gladys 

FOTOGRAFIA

Américo Hunguana 
na bienal de Bamako
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Kalichini e Sana Ginwalla, da 
Zâmbia.

Radicado na Alemanha, 
Américo Hunguana nasceu 
em Maputo em 1985 e, den-
tre várias exposições, pode-
-se destacar o “The Ghost of
Praça de Touros”, que exibe a 
degradação da emblemática
Praça dos Touros na capital
moçambicana.

A mostra foi instalada 
neste ponto do país, onde 
dinamizou oficinas de foto-
grafia analógica com crianças 
nos meados do ano passado. 

Começou a contar histó-
rias visuais entre os finais de 
2003 e princípios de 2004, 
influenciado pelas histórias 
quotidianas e imaginárias. Em 
termos estéticos, na sua fo-
tografia, não tenta seguir um 
estilo particular, mas prefere 
a técnica clássica da fotografia 
analógica a preto e branco.

Segundo a curadoria do 
evento, esta edição da bienal 
vai, mais uma vez, facilitar 
encontros entre os artistas 
africanos, que prestarão ho-
menagem aos espaços inter-
mediários. 

Além de exposições 
de fotografia, os “Bamako 
Reencontres” apresentará 
uma rica programação públi-
ca e de filmes.

Américo Hunguana prima pela fotografia analógica a preto e branco

Criado Círculo 
de Artes e Letras
DEBATE e realização de eventos 
culturais, publicação de livros 
e promoção de novos autores e 
artistas contemporâneos cons-
tituem objectivos do Círculo 
Académico de Artes e Letras de 
Moçambique.

Criado recentemente 
pelo activista cultural Ernesto 
Moamba, o “Círculo” vai ain-
da dedicar-se ao intercâmbio 
entre os fazedores das artes e 
letras, cientistas sociais, entre 
outras figuras com interesse 
nestas matérias em Moçam-
bique e noutras paragens do 
mundo.

Em contacto com o “No-
tícias”, o mentor da iniciativa 
frisou a divulgação do trabalho 
artístico dos jovens moçambi-
canos como “cartão-de-visi-
tas” desta organização.

Segundo o fundador, uma 
das principais ideias da insti-
tuição é dar visibilidade às con-
quistas dos poetas moçambica-
nos mais jovens, pois acredita 
haver no país muitos talentos 
dispersos sem oportunidade 
para serem conhecidos. 

“Na verdade, sempre tive 
sonho de fazer alguma coisa 
tangível e neste meu percurso 
pensei em criar um movimen-
to que nos pudesse favorecer 
como artistas, uma vez que 
têm surgido muitos jovens com 

arte nas mãos, mas com poucas 
oportunidades”, comentou.

Assim, prevê diversas ac-
tividades na nova academia 
como, entre outras, o apoio à 
publicação e realização de sa-
raus, debates, lançamento de 
livros e concursos literários.

Ernesto Moamba referiu 
que a primeira actividade do 
Círculo Académico de Letras e 
Artes deverá ser o lançamento 
da Antologia Internacional Mo-
çambique em Versos, que junta 
100 poetas nacionais, brasilei-
ros e portugueses. 

O artista conta que a ideia 
de criar este espaço académico 
surgiu nos finais de 2018, de-
pois de manter contactos com a 
escritora brasileira e presiden-
te da Literarte Brasil, Izabella 
Valladares, a quem apresentou 
alguns dos seus projectos, sen-
do esta também representan-
te do “Círculo” nas terras do 
samba. 

“Com o tempo, fomos inte-
ragindo como verdadeiros par-
ceiros em representação e tive-
mos a ideia de organizar uma 
colecção de poesia com par-
ticipação de poetas da língua 
portuguesa”, disse, explicando 
que os participantes da Anto-
logia Internacional Moçambi-
que em Versos são os primeiros 
membros do espaço.

Ernesto Moamba

NO SEU PRIMEIRO ROMANCE

Benjamin João aborda os malefícios do álcool
DEPOIS de quase toda a carreira dedica-
da à literatura infanto-juvenil, o escritor 
Benjamim Pedro João lança nos próxi-
mos dias o seu primeiro romance, inti-
tulado “Louco, Fabuloso e Insubmisso”.

A obra foi chancelada pela Edições 
Tarymba e dedicada ao professor e es-
critor Miguel Ouna, que fez a revisão do 
romance, com 256 páginas e sete capí-
tulos. 

“Louco, Fabuloso e Insubmisso” 
narra a história de um jovem com mui-
tos talentos que, depois de fazer muito 
sucesso como músico, jornalista e aca-
démico, sofre diversos traumas sociais e 
acaba perdido no álcool.

“Comecei a escrever este livro há 

muito tempo, depois de ter conheci-
do pessoas que, pelo mesmo motivo, 
perderam-se na vida”, contou o autor, 
explicando que a ideia inicial remonta a 
2005. 

Segundo o escritor, o personagem 
principal vê-se duplamente acusado de 
padecer de esquizofrenia e de estar pos-
suído por maus espíritos, sendo que o 
relato se dá num lugar fictício, embora 
por várias vezes se faça referência a es-
paços reais como, por exemplo, a capital 
da província de Sofala, Beira.

Natural da antiga Vila Pery, ac-
tual Chimoio, capital da província de 
Manica, Benjamin Pedro João é autor 
dos livros infanto-juvenis “Mitom-

bwe” (1969), “Metamorfose das Som-
bras” (2003), “O Menino que Girava o 
Mundo” (2006) e “João, A Donzela e o 
Monstro das 12 Cabeças” (2018). Escre-
veu ainda os contos tradicionais da obra 
“Ngano, contos populares da nossa ter-
ra” (2016).

É vencedor do extinto Prémio João 
Dias 2009, promovido pelo Instituto 
Camões, com o texto “O Príncipe En-
cantado e Outras Histórias”. 

Mais tarde, em 2017, foi distinguido 
com um diploma de honra pela Univer-
sidade Pedagógica (UP) de Manica, no 
âmbito das celebrações do Dia Interna-
cional do Livro e dos Direitos de Autor, 
23 de Abril. 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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ADIJA JARLA
FALECEU

A Presidente da Assembleia da República, Comissão 
Permanente, Conselho de Administração, deputados 
e funcionários do Secretariado-Geral comunicam com 
profundo pesar e consternação o falecimento da Srª 
ADIJA JARLA, mãe do segundo Vice-Presidente da 
Assembleia da República, Saíde Fidel, ocorrido no dia 
5/1/2022, no Hospital Provincial de Lichinga, província 
do Niassa, vítima de doença, cujo funeral se realizou 
ontem, quinta-feira, dia 6/1/2022, no cemitério do posto 
administrativo de Mataloge, no povoado de Maundi-
ca-2, antecedido de velório na Mesquita local. À família 
enlutada apresentam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

194

JORGE MANHIÇA

FALECEU

Foi com enorme pesar que os Membros da 
Associação dos Diplomatas de Moçambique 
(ADIMO) receberam a notícia do desapareci-
mento físico do Sr. JORGE MANHIÇA, irmão 
do seu colega e associado Fernando Jorge 
Manhiça, ocorrido na madrugada do dia 02 
de Janeiro de 2022. Neste momento de dor, a 
ADIMO endereça ao colega Fernando Jorge 
Manhiça e sua família enlutada, os mais sen-
tidos pêsames e solidariedade.

199

RICARDO AUGUSTO 
PALMA PINTO JORGE

FALECEU

Seus amigos Natalino Morais, José 
Coelho, Filimone Meigos, Orlando Dias, 
Alberto Barca, Mário Magalhães, Tomaz Timm (ausente), 
Dionisio Mariano, Diamantino Coelho, Romualdo Johan, 
Alberto Joham, Jaime Libanio e Raúl Libanio comunicam 
com profundo pesar o desaparecimento físico de RICARDO 
AUGUSTO PALMA PINTO JORGE, ocorrido no dia 2/1/2022, 
em Johanesburgo, na África do Sul, vítima de doença, cujo 
funeral se realizou no dia 6/1/2022, no Cemitério de Micha-
futene. À família enlutada endereçam as mais sentidas 
condolências. Que a sua alma descanse em paz.

195

ROSA GOUVEIA
FALECEU

A Associação dos Diplomatas de 
Moçambique (ADIMO) tomou co-
nhecimento, com profunda conster-
nação, do falecimento da Senhora 
ROSA GOUVEIA, mãe do Embaixa-
dor César Francisco de Gouveia Júnior, Embaixador 
de Moçambique na República Italiana e associado 
da ADIMO, ocorrido no dia 03 de Janeiro de 2022, na 
cidade de Quelimane, vítima de doença, cujo funeral 
realizou-se no dia 06 de Janeiro de 2022 na mesma 
cidade. Neste momento de dor, a ADIMO endereça 
ao colega Embaixador César Francisco de Gouveia 
Júnior e sua família enlutada, sentidas condolências.

199

HERMENEGILDO 
BENJAMIM 
MULHANGA

(Minito)
(Um ano de eterna saudade)

Passa hoje um ano depois do nosso último 
adeus. Custa-nos muito acreditar que partiste para sempre. Dei-
xaste um enorme vazio nos nossos corações. Sua mãe Gertrudes 
Machatine, esposa Argentina Sitoi, filhos Shuwana, Ednel, Fidel, 
Nhiquiwe, Tsakane e Fikile, irmãos Roberto, Sandra, Suzett e Nilza, 
cunhados Silvia, Ângelo e Casimiro, sobrinhos, tios, tias e demais 
familiares lembram este dia com muita tristeza e eterna saudade. 
Em sua memória, HERMENEGILDO BENJAMIM MULHANGA (Minito), 
se realiza hoje, sexta-feira, dia 7/1/2022, pelas 6.00 horas, missa, 
na Paróquia de São Pedro & São Paulo e no sábado, dia 8/1/2022, 
deposição de flores, no Cemitério de Lhanguene, pelas 8.00 horas. 
Paz à sua alma.

146

ENEIA MICAS 
CHAMO PANZA

FALECEU

Seus filhos Guidion (ausente), Álva-
ro, Rabeca, Silvestre, Filipe e Fernan-
do, irmãos, cunhadas, noras, genros, netos, bisnetos 
e demais familiares comunicam com profunda dor 
e consternação o súbito desaparecimento físico de 
ENEIA MICAS CHAMO PANZA, ocorrido no dia 4/1/2022, 
vítima de doença, em Macuácua-Manjacaze, cujo fune-
ral se realiza no sábado, dia 8/1/2022, às 10.30 horas, 
no cemitério familiar, antecedido de velório às 9.00 
horas, na Igreja Presbiteriana de Macuácua. Paz à sua 
alma, descanse em paz Machuvane.

148

GRACINDA 
ALMEIDA 
VIEGAS 

QUINCARDETH
(6 meses de eterna saudade)
Passa, no dia 8/1/2022, o sexto mês do desapare-
cimento físico da nossa esposa, mãe, irmã, filha, 
tia, prima e amiga GRACINDA ALMEIDA VIEGAS 
QUINCARDETH. Lembram esta data no sábado, 
com deposição de flores às 8.30 horas, no Cemitério 
da Texlom. Seu esposo Zé, filhos Izequiel, Eliane, 
Shaquira e Kessler, irmãos André, Elizabeth, Ofélia, 
Carlos, Lindo, Lise, Gina e Beto, mãe Emília e todos 
os sobrinhos estarão orando por si.         253

MARIA DE 
LURDES ZILHÃO

FALECEU

A Direcção da Universidade Pún-
guè, docentes, Corpo Técnico-Administrativo e 
estudantes comunicam com profunda mágoa e 
consternação o desaparecimento físico de MARIA 
DE LURDES ZILHÃO, docente desta instituição, 
ocorrido no dia 5/1/2022, vítima de doença, cujo fu-
neral se realiza hoje, sexta-feira, dia 7/1/2022, pelas 
14.00 horas, no Cemitério de Chissui, na cidade de 
Chimoio, antecedido de velório, às 11.00 horas, na 
sua residência. À família enlutada endereçam as 
mais sentidas condolências. Paz à sua alma!       37

DOTOTHEIA CECÍLIA 
MARY SCHIEMAN 

PEGADO
FALECEU

O Ministro dos Transportes e Comunicações, Vice-
-Ministra, membros do Conselho Consultivo e funcio-
nários em geral comunicam com profunda mágoa e
consternação o falecimento da Srª DOTOTHEIA CECÍ-
LIA MARY SCHIEMAN PEGADO, mãe da Srª Doroteia
Florentino de Oliveira Pegado, Directora da Escola
Nacional de Aeronáutica, ocorrido no dia 2/1/2022, em
Portugal, cujo funeral se realizou na terça-feira, dia
4/1/2022, em Portugal. À família enlutada apresentam
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
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MUNICIPIO DE QUELIMANE
CONSELHO MUNICIPAL

GABINETE DO PRESIDENTE

Comunicado de Imprensa

Foi com sentimento de grande pesar que tomamos conhecimento da triste notícia do falecimento da nossa 

avó Rosa Gouveia Paquelina, uma das anciãs mais idosas da nossa urbe e um dos ícones da longevidade, 

ocorrido no dia 03 de Janeiro de 2022.  

Quero, em nome do Conselho Municipal da Cidade de Quelimane, dos seus Munícipes, da minha família e em 

meu nome, apresentar à família enlutada o mais profundo preito de pesar. 

Rosa Gouveia Paquelina nasceu aos 07 de Junho na cidade de Quelimane, província da Zambézia. Com o seu desaparecimento físico, a nossa urbe ficou muito mais pobre, pois perdeu um dos seus símbolos, ícone da 
nossa longevidade e nosso património municipal.  Perdemos o “embondeiro” da longevidade e resiliência 

Quelimanense e Zambeziana, umas das últimas Donas da nossa terra. De facto, tratava-se de uma das anciãs 

mais idosas da nossa urbe, com mais de 105 anos de idade. 

Perdemos uma biblioteca e com ela se apagou o testemunho de parte importante da nossa história! 

Com a avó Rosa Gouveia Paquelina mantivemos, ao longo dos nossos 10 anos de mandato, conversas que nos ajudaram a compreender a nossa especificidade. Com ela, revisitamos, aprendemos e recuperamos episódios 
importantes da nossa história. Episódios esses que reforçaram a nossa identidade, resiliência, cidadania e 

orgulho enquanto munícipes desta urbe e cidadãos desta Zambézia profunda. 

Perdemos uma historiadora nata, porque testemunha dos acontecimentos. Diria mesmo que perdemos uma 

Professora de História de Quelimane e da Zambézia. Neste momento difícil, cumpre-me reiterar aos familiares e amigos, em meu nome e no dos munícipes de 
Quelimane, a expressão das mais sentidas condolências.Por isso, pela perda de tão importante figura da nossa urbe, representante do nosso património histórico e 
imaterial municipal, o Conselho Municipal da Cidade de Quelimane declara a partir de hoje, dia 05.1.2021, 

Luto Municipal de três dias. Durante a vigência do Luto Municipal, as bandeiras municipais estarão a meia 

haste.

Quelimane, 05 de Janeiro de 2022

O Presidente

___________________________

Manuel de Araújo

(Professor Doutor)

PUBLICIDADE
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NECROLOGIA 21Sexta-feira, 7 de Janeiro de 2022

VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

APARTAMENTO tipo 3, num 8.º andar, 
3wc, sala com 2 ambientes, cozinha 
espaçosa, no B. Central “B”, Av. 24 de 
Julho, com elevador e estacionamento 
na cave, vende-se por 8 500 000,00MT, 
sem intermediários. Contacto: 83-
3081616.

13296

MORADIA com piscina, vende-se por 
450 000USD, no Condomínio Marés; 
flat’s com vista para o mar por 18 500 
000,00MT, na Av. Marginal, por 380 
000USD, na Av. Frederich Engels, 
duplex por 800 000USD, no Caracol, 
instalações, de 4800m² por 14 000 000, 
na Mozal, propriedade, na Av. Marginal 
por USD350/m², moradias novas por 5 
000 000,00MT, no Tchumene 2; 5000m², 
na Av. Angola. Contacto: 82-4795100 ou 
84-4075915. 126

ESPAÇO próprio para armazéns, 
criação de animais ou agricultura, com 
3 hectares, DUAT e mais 2 para regulari-
zação (8 mil), ao lado da estrada e perto 
da ponte da Vila da Moamba, vende-se. 
Contacto: +258 86-7648339.

41

VIATURAS

TOYOTA Hilux, 4x4, cabina dupla, 
com 4 portas, caixa manual, a diesel, 
condição impecável, proprietário único, 
documentação legal, vende-se por 980 
000,00MT, negociáveis. Contacto: 84-
6057555.   173

ARRENDA-SE

MORADIA tipo 3, com piscina, arrenda-
-se por 150 000,00MT, no Condomínio
Marés, a mesma vende-se por 450
000USD; flat tipo 3, mobilada por 60
000,00; escritórios na Polana por 150
000,00MT; instalações ideais para
oficina ou ferragem por 150 000, na Av. 
Angola; duplex no Caracol. Contacto:
82-4795100 ou 84-4075915.

126

MORADIA tipo 5, no bairro do Triunfo, 
com 2 suites, 2 banheiros, lavabo, 
terraço, cozinha, sala, escritório, depen-
dência, piscina e garagem, arrenda-se. 
Contacto: 87-0156232, 82-3075436 ou 
84-8961672, sem intermediários.

260

GUEST House, no bairro Central, tem 
quartos simples por 1 500,00MT, quartos 
suite, climatizados, com plasma, DSTV, 
internet, frigobar, serviço de quarto e pe-
queno almoço incluído por 2 000,00MT e 
2 500,00MT. Reservas: 87/84-2181444.

274

ESCRITÓRIOS para arrendar, no 
bairro Chiango. Sem intermediários. 
Contacto: 87-0156232, 82-3075436 ou 
84-8961672.

260

CASA tipo 3, no bairro do Jardim, 1º 
andar e único, espaçosa, com cozinha, 
2 quartos com guarda-fatos e 1 quarto 
com varanda, sala de estar com varan-
da, 2 casas de banho mais uma serviçal 
e espaço para 2 viaturas, arrenda-se, 
sem intermediários. Contacto: 84-
7775143.

271

PRECISA-SE

QUATRO (4) licenciados em Gestão, 
Marketing e afins; Idade: 24 anos
Residir  na Manhiça. Só CV: 
rh.mhicafinanceiro07@gmail.com  
até ao dia 10/1/2022.

13305

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
SECRETARIADO GERAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO

1. O Secretariado Geral da Assembleia da República convida a todas empresas interessa-
das e que reúnam requisitos de elegibilidade, a apresentarem propostas fechadas para o
concurso abaixo indicado:

Nº do

Concurso
Objecto

Modalidade 
do Concurso

Data e Hora 
para visitas

Data-Final e Horários de Entrega e 
Abertura das Propostas

Data de 
entrega e 
abertura

Hora da 
Entrega das 
Propostas

Hora de 
Abertura das 

Propostas

05A00141/
CL/0001/22

Restauração de 
luminárias das Salas de 
Trabalho, Gabinetes dos 
Presidentes e Relatores 

das Comissões de 
Trabalho e Sala de 

Reuniões do Consultivo 
da Assembleia da 

República

Concurso 
Limitado

13 e 
14/1/2022

9.00 horas

24/1/2022 10.00 horas 10.15 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e examinar os documen-
tos do concurso ou adquiri-los na Assembleia da República (UGEA), sita na Av. 24 de
Julho, nº 3773, em Maputo, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil
meticais).

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

Maputo, Janeiro de 2022

A UGEA

167

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Concurso Público N.º 01/MITSS/DAQ/2021 - Para Aquisição de Viaturas - Lote II

De acordo com alínea d) do nº 2 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decrecto 
nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso acima foi adjudicado à empresa 
MHL AUTO, SA, pelo valor de 27.358.000,00MT.

Maputo, Janeiro de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível)

164

ACIPOL

ACADEMIA DE CIÊNCIAS POLICIAIS

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d), do n.º 3, do artigo 33 conjugado com o n.º 2, do artigo 63, do Regulamento de Contratação 

de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 

05/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso abaixo foi adjudicado à seguinte empresa pelo valor 

indicado na tabela que se segue: 

N/O Modalidade de 
Concurso

Objecto Empresa 

Adjudicada

Valor da Proposta 

em Meticais

1 Concurso por 

Ajuste Directo   n.º 

17A001141AD001862021

Fornecimento de 100 

espadas paramilitares.

KELIN COMERCIAL, 

LDA

913.450,00MT

Michafutene, Janeiro de 2022 
Autoridade Competente

Ilegível
192

JOSÉ MESQUITA DE SOUSA
(Avô Mesquita)

(3° ano de eterna saudade)

Seus filhos Zito, Euclides, Etelvina, Suzete, Filinto, Nixa, Ed-
son, Noémia, Calton e Biana recordam com profunda saudade 
a passagem do 3° ano da partida do seu querido pai, JOSÉ 
MESQUITA DE SOUSA, para o reino dos céus. Estarás sempre 
nos nossos corações! Hoje, dia 7/1/2022, rezaremos missa em sua memória, em 
Tete, e deposição de flores na sua campa, no Cemitério de M’pádwè, às 7.00 horas 
do dia 8/1/2022. Descanse em paz, pai. 

105

ROSA GOUVEIA
FALECEU

A Ministra, Vice-Ministro, Secretário Permanente, membros do 
Conselho Consultivo e funcionários em geral do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e Cooperação comunicam com profunda 
mágoa e consternação o falecimento da Sr.ª ROSA GOUVEIA, 
mãe do Exmo Senhor César Francisco Gouveia, funcionário deste Ministério, 
ocorrido no dia 3/1/2022, cujo funeral se realizou ontem, dia 6/1/2022, na cidade 
de Quelimane. Paz à sua alma.

190

SILVA LOPES DJALALA
FALECEU

Sua esposa, filhos, irmãos, tios, sobrinhos, primos, netos, 
amigos e demais familiares comunicam com profunda mágoa e 
consternação o falecimento do seu ente querido SILVA LOPES 
DJALALA, ocorrido no dia 4/1/2022, na cidade de Maputo, vítima 
de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 7/1/2022, no Cemitério de Lhanguene, 
pelas 10.30 horas, antecedido de velório na capela do HCM, pelas 9.00 horas. 
Paz à sua alma.

185

ESPERANÇA 
MARIA BEBANA 

MUIANGA
(30 dias de eterna saudade)
Passam-se 30 dias da tua partida, a 
dor é tal que não tem comparação. 
A única coisa que nos consola é sermos fiéis aos teus 
ensinamentos de levar a vida com muita fé em Deus para 
atenuar a dor. Sentimos tanta saudade, choramos todos 
os dias deste primeiro mês, mãe, nosso pilar! Tuas filhas 
Elisa, Artemisia, Rosa, Celeste, Teresa e Paula, genros, 
netos, bisnetos e toda a família recordam com muita 
saudade a passagem dos 30 dias. Em tua memória ha-
verá deposição de flores no sábado, dia 8/1/2022, pelas 
10.00 horas, no Cemitério de Lhanguene. Descanse em 
paz, mami!

196

ZÁLIA MADHANGI

FALECEU

A Direcção do Departamento de Química, docentes, investiga-
dores, Corpo Técnico-Administrativo e estudantes em geral 
comunicam com profundo pesar e consternação o desapare-
cimento físico da drª ZÁLIA MADHANGI, ocorrido no dia 30/12/2021, vítima de 
doença, cujas exéquias tiveram lugar na mesma data, no Cemitério de Bedene. 
À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

198

LÚCIA CUAMBA MASSASSA
(Agradecimento)

Seu esposo Tomás Damião Novais, filhos Sérgio Novais, José 
Novais, Sandra Novais, Cláudia Abija, Tomás Damião Novais 
Júnior e demais familiares agradecem a todos que directa ou indirectamente 
deram o seu apoio neste momento de dor em especial a Igreja Metodista Livre 
de Moçambique - Paróquia da Beira. Paz á sua alma. 

5

AYOB USSEMANE 
SUMARÁ

(1º ano de eterna saudade)

Suas irmãs Fátima, Jubida Sumará e demais familiares 
recordam com saudades o desaparecimento físico do 
seu irmão AYOB USSEMANE SUMARÁ. Que Allah lhe dê 
Jannat.

264

RICARDINA MALEMBE
FALECEU

A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, EP, 
Conselho de Administração, Comité Sindical 
e trabalhadores em geral comunicam com 
profunda dor e consternação a triste notícia do 
desaparecimento físico da Srª RICARDINA MA-
LEMBE, mãe do Sr. Sérgio Marcelo Chiulele, colaborador desta 
empresa, ocorrido no dia 5/1/2022, vítima de doença, em Maputo, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 7/1/2022, pelas 11.00 horas, no 
Cemitério de Michafutene, antecedido de velório na capela do 
HCM, pelas 9.00 horas. À família enlutada endereçam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.         180 

ÁLVARO MACUENE MACUÁCUA

FALECEU

A Administração, Comissão Executiva, Conselho de Gestão, Comité Sindical e 
colaboradores do Standard Bank, SA, comunicam com profundo pesar e conster-
nação o desaparecimento físico do Sr. ÁLVARO MACUENE MACUÁCUA, pai do 
colaborador Leutério Macuácua, ocorrido no dia 30/12/2021, vítima de doença, cujo 
funeral se realizou às 13.00 horas do dia 31/12/2021, no Cemitério de Michafutene. 
À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

1773

JOSÉ ELIAS CHAGUALA

FALECEU

O Conselho de Administração, Direcções Executivas 
e por Função, quadros técnicos, Órgãos Sindicais 
e trabalhadores em geral dos Portos e Caminhos 
de Ferro de Moçambique, EP-CFM comunicam com 
profunda mágoa o falecimento do Sr. JOSÉ ELIAS 
CHAGUALA, afecto à Direcção Comercial, ocorrido 
no dia 5/1/2022. Neste momento de dor e conster-
nação solidarizam-se com a família enlutada. Paz 
à sua alma.

182

RAQUEL ESTEFANE

FALECEU

O Conselho de Administração e funcionários do 
Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, 
IP, comunicam com profunda mágoa e consterna-
ção o falecimento da senhora RAQUEL ESTEFANE, 
mãe do senhor Estêvão Jorge Enoque, colaborador 
deste Instituto, ocorrido no dia 29/12/2021, vítima de 
doença, cujo funeral se realizou no dia 1/1/2022, em 
Muchire, cidade da Maxixe, província de Inhambane. 
À família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

122
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Introdução

A Kenmare Resources PLC é uma empresa mineira de direito irlandês sediada em Dublin. A 

empresa é membro do FTSE AllShare Index e está listada prioritariamente na Bolsa de Valores de 

Londres (London Stock Exchange (Ticker: KMR) e secundariamente na Bolsa de Valores Irlandesa 

(Irish Stock Exchange (Ticker: JEV).

A principal actividade do Grupo é a operação da Mina de Minérios de Titânio de Moma (Moma 

Titanium Minerals Mine), localizada na costa nordeste de Moçambique e em actividade comercial 

desde 2009.

A Kenmare é referência mundial no fornecimento de produtos de areias pesadas a consumidores e 

para clientes de dimensão global, operando em mais de 15 países, incluindo alguns dos principais 

consumidores finais de tais produtos. O resultado das operações da Mina consiste em vários 
graus de minérios de dióxido de titânio (TiO2), ilmenite, rutilo, assim como minério de zircónio, 
o zircão. Os produtos da Kenmare são matérias primas-chave processadas na forma de produtos
intermédios e consumidos em última análise como produtos diários de “qualidade de vida” como

tintas, plásticos e telhas cerâmicas.

Informação mais detalhada sobre a KENMARE e as marcas que fazem parte da nossa companhia 

podem ser obtidas através do nosso site: www.Kenmareresources.com

Convite

Kenmare Moma Mining lançou recentemente um portal electrónico para o registo de fornecedores 

em sua base de dados. 

Assim, convida a todas entidades legais nacionais, individuais ou colectivas, que estejam 

interessadas em fazer parte da nossa base de dados de fornecedres, a se cadastrarem através do 

link: suppliers.kenmaremoz.com

Uma vez registados, estarão habilitados a receber solicitações de propostas da Kenmare, para as 
categorias aplicáveis a sua área de actuação.

Notas:

• As solicitações são enviadas de acordo com as necessidades da Kenmare ou seja, havendo
uma necessidade;

• As solicitações são automaticamente enviadas aos fornecedores que correspondam às
categorias dos bens e/ou serviços que se pretenda adquirir – Lembre-se de seleccionar

apenas as categorias que correspondam a sua licença de actuação (Alvará).

• O registo garante apenas que o fornecedor esteja na base de dados e que o mesmo possa
receber solicitações – o fornecedor passa de registado para aprovado apenas se for
adjudicado o fornecimento de um bem ou serviço.

Para mais informações envie um email para SupplierPortal@kenmaremoz.com

Registered office:  c/o DTOS, 10th Floor, Standard Chartered Tower, 19, Cybercity, Ebene, Mauritius
Mozambique branch office:  Avenida Marginal 4985, Edifício Zen, 4º Andar Esq,  Maputo, Mozambique. T: +258 21 499 701

E: maputooffice@kenmaremoz.com Web: www.kenmareresources.com
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mes importantes como Riyad 
Mahrez (Manchester City) e 
Sofiane Feghouli (Galatasaray). 
Ainda assim, as “Raposas do 
Deserto” foram de longe su-
periores e os 3-0 da sua vitória 
são disso uma prova. O pri-
meiro golo foi o mais bonito e 
surgiu aos oito minutos, numa 
linda jogada de Adam Ounas 
pelo lado direito do ataque. 
Depois de passar por um ad-
versário em drible, atirou com 
o pé esquerdo para a base do
poste esquerdo, com a bola a 
passar por baixo do corpo do 
jovem guarda-redes Manaf 
Nurudeen, de apenas 22 anos 
de idade. 

Na segunda parte, um golo 
na própria baliza do defesa Jo-
nathan Mensah e outro, no 

qual o atacante Islam Slimani 
demonstrou oportunismo em 
um ressalto na área, fixou o re-
sultado em 3-0.

A última derrota da Argélia 
aconteceu a 16 de Outubro de 
2018, quando a equipa foi der-
rotada na visita a Benin pelas 
eliminatórias do CAN-2019, 
por 1-0. Desde então, a equi-
pa principal argelina não mais 
terminou um jogo sequer com 
derrota, registando 25 vitó-
rias e nove empates, além de 
85 golos marcados e apenas 21 
sofridos.

Esta série invicta da Argé-
lia não inclui resultados regis-
tados pela segunda equipa do 
país do norte de África, o que 
deixa de fora a Liga das Nações 
Árabes, apesar do torneio ter 

tido a chancela da FIFA – quan-
do alguns dos principais nomes 
da equipa estavam ausentes. 
Em compensação, a sequência 
teve os seus pontos altos, com 
a conquista do CAN-2019 e na 
grande campanha que está a 
fazer nas eliminatórias da zona 
africana para o Campeonato do 
Mundo da FIFA do Qatar-2022, 
em que qualificou-se para o 
play-off. Vale ponderar tam-
bém que, por conta da pan-
demia, a maior parte dos due-
los aconteceu contra equipas 
africanas, o que muito contou 
para estes resultados. As vitó-
rias contra Qatar e Colômbia, 
bem como um empate com o 
México, são as excepções.

A  Argélia faz a estreia no 
CAN na próxima terça-feira, 11 

Argélia goleia Gana
com recorde à espreita

A 
ARGÉLIA continua 
de vento em popa e 
chega ao CAN-2021 
que começa depois 
de amanhã, nos Ca-

marões, com a moral em alta 
e assumindo-se, a par do país 
anfitrião, como grande candi-
data à revalidação do título de 
campeão continental.

As “Raposas do Deserto” 
dão motivos de sobra para se-
rem levados a sério. É que, para 
além de serem detentores do 
título, no passado mês de De-
zembro conquistaram a Liga 
das Nações Árabes com uma 
equipa de segundo plano, que 
não contou com os jogadores 
que actuam em clubes de gran-
de nome na Europa. Antes de 
ontem, mais uma prova de for-
ça veio no último jogo de con-
trolo visando a estreia no CAN: 
os argelinos golearam o Gana 
por 3-0, em jogo disputado no 
Estádio da Cidade de Educação, 
no Qatar.

Os magrebinos, dirigidos 
por Djamel Belmadi, chegaram 
às 34 partidas de invencibili-
dade, numa brilhante sequên-
cia iniciada em 2018. Se passar 
a fase de grupos do CAN sem 
perder, a Argélia igualará o re-
corde histórico estabelecido 
pela Itália em 2021.

Para além da Itália (37), as 
selecções com um histórico 
de longa invencibilidade tem 
o Brasil e Espanha (35), entre
1993 e 1996 e 2007 e 2009, res-
pectivamente. Próximo estão a
Argentina e França, com 31 e 30 
jogos sem perder, entre 1991 e
1993 e 1994 e 1996, respectiva-
mente.

Em sentido oposto, o Gana 
não atravessa o seu melhor 
momento e tinha desfalques de 
peso, mas nem por isso o facto 
retira mérito à Argélia. É que os 
campeões africanos em título 
também não apresentaram a 
sua melhor equipa, com no-

de Janeiro, contra Serra Leoa. 
Os actuais campeões africanos 
estão no Grupo “E” ao lado da 
Costa do Marfim, Guiné Equa-
torial e Serra Leoa. A abertura 
da competição acontece no 
próximo domingo, dia 9, com a 
anfitriã Camarões a medir for-
ças com Burkina Faso.

Argélia apresenta-se como forte candidata à revalidação do título de campeã africana

O AVANÇADO Schumacher Kuwali, que repre-
senta a União Desportiva do Songo (UDS), será 
a baixa de vulto na selecção do Malawi após ter 
sofrido uma lesão muscular durante o estágio 
realizado em Jedah, na Arábia Saudita.

Em declarações ao “Notícias”, logo após o 
desembarque em Douala, Mario Marinica, téc-
nico dos “Chamas”, nome de guerra do Malawi, 
considerou que a lesão de Kuwali é um “golpe” à 
estratégia que vinha sendo traçada para o CAN. 

“Foi realmente um imprevisto. Kuwali 
lesionou-se na coxa. Ele fazia parte dos meus 
planos e era umas das minhas apostas para este 
CAN. É um jogador versátil e rápido a assimi-
lar o que lhe é pedido dentro de campo. Esteve 
connosco durante algum tempo e foi um dos 
jogadores que se adaptou bem à nova filosofia. 
Temos de seguir em frente sem ele e encontrar 
novas soluções. Desejamos-lhe rápida recupe-
ração”, disse Marinica.

Entretanto, Jonh Banda, outro malawia-
no a evoluir na UDS lamenta a ausência do seu 

compatriota e colega de equipa neste evento. 
“É sempre triste quando situações destas acon-
tecem. O meu companheiro vinha trabalhando 
arduamente para estar aqui, mas infelizmente 
a vida de um jogador tem destas. Ainda assim, 
estamos confiantes em ter uma boa prestação 
nesta competição”, anotou Banda. 

Para além de Banda no ataque, o seleciona-
dor malawiano terá o “artilheiro” Richard Mbu-
lu (que também teve passagem pelo Costa do 
Sol) e actualmente evolui no Baroka FC e ainda 
de Gabadinho Mhango que juntou-se à selecção 
na noite de terça-feira.

Iniciando a sua terceira aparição no CAN, a 
equipa malawiana aproveitou o estágio realiza-
do no Médio Oriente para se adaptar ao ambien-
te húmido esperado em Bafoussam, onde estão 
baseados na fase de grupos. 

Inserido no Grupo “B”, o Malawi estreia-
-se na  segunda-feira diante da Guiné-Conacri
e, ainda deverá ter pela frente o Zimbabwe e o
Senegal nos restantes jogos. 

res Márcio da Rosa, Stopira, 
Jeffry Fortes, Kenny Rocha e 
Garry Rodrigues já testaram 

negativo e juntaram-se ao 
grupo.

Cabo Verde está integrado 

no Grupo “A”, juntamente 
com Etiópia, Burquina Faso e 
os anfitriões Camarões.

Kuwali desfalca Malawi

Cabo Verde com baixa de peso

Kwali, em bom plano, diante dos “Mambas” 

A SELECÇÃO de Cabo Verde 
não vai contar no CAN com 
os serviços do avançado, Dja-
niny, devido a uma lesão. 

Em causa está um pro-
blema no gémeo da perna 
esquerda, que levou os “Tu-
barões Azuis” a dispensar o 
avançado de 30 anos, ele que 
soma sete golos em 35 jogos 
pela selecção.

Esta é mais uma contra-
riedade para os cabo-verdia-
nos que têm se debatido com 
um elevado número de infec-
ções por Covid-19. O último a 
ficar infectado foi o seleccio-
nador Pedro Leitão “Bubista”. 
Além do técnico, também os 
futebolistas Marco Soares, Li-
sandro Semedo e Willis Fur-
tado testaram positivo e estão 
em isolamento, assim como o 
analista Pedro Ramos.

Ainda em isolamento, 
depois de terem testado po-
sitivo, estão Vozinha, Keven 
Ramos, Ponck, enquanto o 
treinador-adjunto Humber-
to Bettencourt e os jogado-

Djaniny será ausência de vulto no ataque

A DOIS dias da partida inaugural do Campeonato Africano das 
Nações (CAN), a Confederação Africana de Futebol (CAF) de-
cidiu impor um limite de público nos estádios. Uma medida 
que pretende evitar a propagação da Covid-19 naquele país.

Assim, os jogos dos Camarões, equipa anfitriã, vão ter um 
limite de 80 por cento de adeptos, enquanto as restantes equi-

pas vão disputar os jogos em estádios com um máximo de 60 
por cento da capacidade.

Assim, os “Leões Indomáveis” vão defrontar o Burquina-
-Faso, no domingo, perante 48 mil adeptos no estádio de
Olembè. Construído para acolher a CAN, este recinto é o maior 
da prova, com capacidade máxima para 60 mil.

Limite do público

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Para fortalecer a imunidade, evite alimentos industrializados, como refrescos, sumos em 
pó, bolachas, chips, enlatados, pois são alimentos com muito açúcar, sal e gorduras que 

prejudicam o organismo

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP 

Departamento de Aquisições

SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA AMBIENTAL A NÍVEL DA ANE, IP 
PROVÍNCIA DE NAMPULA

ADITAMENTO AO ANÚNCIO DE EXPRESSÃO DE INTERESSE

Aos concorrentes e/ou interessados, serve o presente Aditamento para emendar o número de 

Concurso que deverá ser: Concurso Nº 96/GE-ANE,IP/370/2021 em todos os parágrafos do 

anúncio onde se lê Concurso Nº 97/GE-ANE,IP /370/2021

Autoridade Competente

Maputo, aos 7 de Janeiro de 2021

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP 

Departamento de Aquisições

CONSULTANCY SERVICES FOR RECRUITMENT OF PROVINCIAL ENVIRONMENTAL 
SPECIALIST AT ANE, IP, NAMPULA PROVINCE

AMENDMENT TO THE EXPRESSIONS OF INTEREST 
ANNOUNCEMENT 

To all bidders and/or interested, this is to amend the reference number of the tender which 

shall be: Reference No: 96/GE-ANE,IP/370/2021 in all paragraphs of the announcement 

where it reads Reference No: 97/GE-ANE,IP/370/2021

The Client
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PUBLICIDADE

O 
CLUBE Ferroviário de 
Maputo apresentou o 
técnico Jean Losciuto, 
de nacionalidade belga, 
contratado para a pre-

sente temporada. O vínculo com 
o técnico, de 49 anos de idade,
pode, no entanto, ser renovado
em função do desempenho da
equipa ao longo das provas a dis-
putar este ano.  No acto da apre-
sentação do novo técnico, Theo-
domiro Ângelo, presidente dos
lomotivas, informou que Carlos
Baúte, Manuel Valoi e Florêncio
Tembe, que “seguraram as pon-
tas” após a saída do anterior trei-
nador, Daúde Razaque, vão ser os 
adjuntos da equipa principal.

Intervindo na ocasião, Ânge-
lo manifestou o desejo de o clube 
reencontrar-se na rota de títulos, 
sob comando do belga, lembran-
do que desde 2015 que foram 
campeões nacionais não mais 
conseguiram tamanha proeza.

 “Nos últimos tempos, o 

Ferroviário contrata 
Losciuto com títulos na mira

clube tem estado a trabalhar no 
sentido de lutar por conquistar 
as provas que disputa, mas, infe-
lizmente, com todo o esforço que 
é feito, tal não tem acontecido. 
Esperamos que desta vez a sorte 

esteja do nosso lado, mas acom-
panhada de trabalho árduo”, 
declarou Ângelo.O dirigente má-
ximo do Ferroviário de Maputo 
revelou que pesou para a contra-
tação de Jean Losciuto o trabalho 

que este desenvolveu nos últimos 
anos, em alguns países africanos, 
designadamente Egipto, Guiné, 
Togo e África do Sul, facto que 
lhe confere algum domínio do 
futebol deste continente. “Vai ser 

importante trabalhar com uma 
pessoa de enorme experiência em 
África, passando as suas vivências 
para manter a grandeza do nosso 
clube. Reconhecemos a sua ca-
pacidade de conduzir homens 
e, com este vínculo contratual, 
queremos desfrutar da possibili-
dade de usufruir dos seus conhe-
cimentos para reforçar o trabalho 
que temos vindo a realizar na 
formação. Aliás, a possibilidade 
de adicionar conteúdos de qua-
lidade ao trabalho de formação 
foi uma das condições para a sua 
contratação”, afirmou o presi-
dente “locomotiva”. O primeiro 
contacto de Jean Losciuto com a 
sua nova equipa será na segunda-
-feira, na abertura da preparação
da época para 2022. “O país e o
mundo continuam a ressentir-se
da pandemia da Covid-19 e, nesse 
contexto, vamos continuar a ob-
servar todas as medidas sanitárias
para evitar contágio”, alertou o
presidente.

Momento de apresentação do novo técnico “locomotiva” 

U
. M

AT
U

LA

JEAN LOSCIUTO, NOVO TREINADOR “LOCOMOTIVA”

Gostaria de ver a equipa 
nas competições africanas
NA sua primeira intervenção 
como treinador do Ferroviário 
de Maputo, Jean Losciuto, agra-
deceu à direcção pela confiança 
nele depositada, referindo que 
“já tinha ouvido falar do Ferro-
viário de Maputo e reconheço a 
sua grandeza. Em tempos teve 
um desempenho assinalável nas 
Afrotaças. Dessa forma, aumen-
ta a nossa responsabilidade em 

trabalhar para poder colocar o 
clube noutro patamar. Manifes-
to, desde já, que gostaria de ver 
a equipa nas competições africa-
nas, respeitando, naturalmente, 
o trabalho a ser desenvolvido por
outras colectividades com tra-
dição na luta pelos títulos neste
país”, frisou o técnico.

O belga não deixou de lan-
çar uma palavra à fervorosa 

massa associativa “locomoti-
va”, realçando que “os adeptos 
e sócios devem ser respeitados 
por nós porque fazem parte do 
desenvolvimento do clube. Eles 
são extremamente importan-
tes na nossa dinâmica”, disse, 
realçando que “estou aqui para 
trabalhar e conto com o apoio 
deles no que vamos fazer”, dis-
se o técnico.

O PLANTEL do Costa do Sol 
está desde a última quarta-
-feira em fase de exames mé-
dicos com vista ao arranque
dos trabalhos de preparação
da nova temporada futebo-
lística.

O Costa do Sol, que ter-
minou o Moçambola 2021 na 

quinta posição com 39 pon-
tos, espera examinar até hoje 
perto de 25 atletas que vão 
compor o plantel desta tem-
porada. 

Por outro lado, soubemos 
que será igualmente sub-
metido a teste de despiste da 
Covid-19 todo o staff que tra-

balha com o plantel de modo 
a iniciar os trabalhos na pró-
xima segunda-feira.  

Lembre-se que os “ca-
narinhos”, comandados por 
Artur Semedo, deixaram sair 
Stephen, Nené, Manucho, 
Isac, Elmo, Raymando, Chi-
co, Mambucho, Bernardo, 

Telinho e Mário. 
São esperados como re-

forço no Matchick-Tchick 
Rifel (ex-Fer. Nacala), Sataca 
Jr (ex-Fer. Nampula), Henri-
ques (ex-UD Songo), Flávio 
e Laque (AD Vilankulo) Ciga-
ninho e Dilson (ex-Liga Des-
portiva de Maputo). 

“Canarinhos” em exames médicos

Liga garante seis reforços
A LIGA Desportiva de Maputo 
garantiu reforço de seis joga-
dores para a nova temporada 
prestes a arrancar. Trata-se 
dos defesas-centrais Danny 
(ex-Incomáti), Stélio (ex-
-Desportivo), dos extremos
Dudú (ex-Incomáti ) e Ligrete
(ex-Mahafil), do Lateral-es-
querdo Billy (ex-Matchedje de
Mocuba) e do médio-ofensivo
Vitorino (ex-Mahafil). 

Segundo o director despor-
tivo do clube, David Nhassengo, 
os “muçulmanos” ainda estão 
no mercado à procura de mais 
reforços, sendo que alguns deles 
poderão ser garantidos nos pró-
ximos dias.

Entretanto, no movimen-
to inverso a Liga viu partir por 
diversas razões (entre opções 
técnicas, fim dos contratos e 
negociações com outros clu-
bes) jogadores como Ciganinho 
e Dilson (Costa do Sol), Michel 
(AD Vilankulo), Estêvão e Da-
nito (UD Songo), Ambalilo, 

Pachel, Hermínio e Mussá, es-
tes quatro últimos ainda sem 
clubes.

Sobram da equipa da época 
passada jogadores como Victor 
Timane, Gildo, Mairoce, Henri-
ques, Nazir, Ivan Mário, Valipa-

vai, Daniel, Naftal e Nonó.
Ao todo, segundo a nossa 

fonte, a Liga pretende ter um 
plantel de 23 jogadores este 
ano e terá, por outro lado, uma 
equipa B.

A Liga Desportiva de Mapu-

to abre “oficinas” na próxima 
quarta-feira, no seu campo lo-
calizado na Matola C, onde, de 
resto, vai decorrer toda a pré-
-época. Os trabalhos serão an-
tecedidos por testagem de todos 
os elementos à Covid-19.

Stélio (direita) troca Desportivo pela Liga Desportiva de Maputo

OS clubes que de sábado (8) a 16 
de Janeiro vão disputar o Cam-
peonato Africano de voleibol de 
sala em seniores masculinos e 
femininos da Zona VI são espe-
rados a partir de hoje na capital 
do país.

De acordo com a Federa-
ção Moçambicana de Voleibol 
(FMV), que organiza o evento, 
em parceria com o Comité Afri-
cano da Zona VI, só amanhã, 
após reunião técnica, é que se 
terá certeza da participação das 
mais de 30 equipas inscritas, 
sendo 19 em masculinos e 14 em 
femininos. 

A reunião técnica será an-
tecedida pelo pré-encontro que 
servirá para confirmação das 
equipas participantes porque 
“não basta estarem inscritas”, 
esclareceu a fonte.

Entretanto, a fase de grupos 
desta competição, que apura 
para a fase final do Campeonato 
Africano de clubes, será dispu-

tada entre domingo (9) e dia 12 
do corrente mês no pavilhão da 
Universidade Eduardo Mondla-
ne. Já os quartos-de-finais terão 
lugar no dia 13. As meias-finais 
no dia seguintes (14) e a final no 
dia 15.  

Esta será a primeira grande 
competição do ano, na qual se 
espera uma grande participação, 
estando já confirmadas equipas, 
para além de Moçambique, da 
África do Sul, Zâmbia, Lesotho, 
Zimbabwe e Botswana. 

As cores nacionais serão de-
fendidas pelas equipas da Aca-
démica e Unizambeze, em mas-
culinos, Académica e UP, em 
femininos. É neste quarteto que 
estão depositadas as esperanças 
da conquista do título, que vale, 
o apuramento para a fase final do
Campeonato Africano.

O Zimbabwe inscreveu seis 
equipas em masculinos, no-
meadamente UZ Wolves, Harare 
City, Support Unit, NABA, Black 

Rinos e Highlanders e em femi-
ninos estão confirmadas quatro, 
a saber: UZ Wolves, Harare City, 
Support Unit e Manyame.

A Zâmbia será o segun-
do país mais representado, em 
masculinos, com cinco forma-
ções, nomeadamente Chalube, 
Nkwazi, Green Buffaloes, Pri-
sons Leopards e Unza, enquanto 
em femininos estará representa-
do pelo Red Arrows, Green Bu-
falloes, Prison Leopards e Flight 
Spikes.

A África do Sul terá como 
participantes o Tshwane Univer-
sity, em masculinos e femininos, 
e ainda o Lions em masculinos. Já 
o Lesotho que será representado
pelo Green Spikes e Mahlaseli em
masculinos. O Botswana, por sua 
vez, trás duas equipas, MAG Sti-
mela que defenderá as cores dos
tswanas em ambos os sexos. O
Malawi será o menos represen-
tativo com apenas uma colecti-
vidade, o KB, em masculinos.

“AFRICANO” DE CLUBES EM VOLEIBOL

Participantes começam 
a chegar à capital do país 

Académica é um dos quatro representantes de Moçambique no “Africano” que arranca sábado 

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

O BORDÉUS, de Mexer, recebe 
hoje, a partir das 22:00 horas, o 
Marselha em jogo da 20.ª jorna-
da da I Liga francesa. Esta partida 
poderá marcar o regresso do in-
ternacional moçambicano, Me-
xer, que falhou o jogo anterior ao 
testar positivo à Covid-19. O de-
fesa central voltará para ajudar os 
“girondinos” a reencontrar-se 
com os triunfos, após a elimina-
ção da Taça da França ao perde-
rem diante do Brest (3-0).

Perspectiva-se um jogo difí-
cil para o Bordéus, 17º classifica-
do com 17 pontos, se se atender 
que recebe a visita de um Mar-

selha, terceiro classificado com 
33 pontos, em boa forma. Ao 
contrário do Bordéus, os mar-
selheses vêm de um triunfo para 
a Taça da França, tendo ganho o 
US Chauvigny (3-0). 
COVID-19 ADIA JOGO DE 
BRUNO LANGA

O jogo entre o Chaves, de 
Bruno Langa, e o Rio Ave, que 
deveria realizar-se amanhã, foi 
adiado para o dia 10 de Fevereiro, 
devido aos casos da Covid-19 na 
turma vila-condense.

O adiamento era o cenário 
mais provável, uma vez que o 
plantel dos vila-condenses se 

encontra a cumprir o isolamento 
decretado pelo delegado de saú-
de até ao dia 8 de Janeiro, o que 
inviabilizava o comparecimento 
dos rioavistas ao encontro com 
os flavienses.

O Chaves, que tem apostado 
muito no lateral esquerdo mo-
çambicano - atravessa um bom 
momento -, ocupa a sexta po-
sição com 26 pontos. O Rio Ave 
está em quarto posto com 27.

Mexer volta ao activo para ajudar o Bordéus a somar três pontos 

Mexer recebe Marselha

Acesse: https://t.me/Novojornal
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SE ÁFRICA NÃO ALCANÇAR 70% DE VACINAÇÃO

Covid-19 poderá tornar-se 
endémica no continente
O 

DIRECTOR do África 
CDC alertou ontem 
que se o continente 
africano não chegar 
a 70% da vacinação 

até final do ano, a Covid-19 
poderá tornar-se endémica, 
como a tuberculose ou o HIV. 

“Tenho receio que pos-
samos estar a caminhar para 
que a Covid-19 se torne uma 
doença endémica, por causa 
da lentidão das vacinas, se o 
continente não aumentar a 
taxa de vacinação para mais 
de 70% no final do ano, re-
ceio que entremos num ce-
nário em que a Covid-19 será 
endémica, espero que não 
cheguemos lá, mas estamos 
a ir nessa direcção”, disse 
John Nkengasong durante a 
habitual conferência de im-
prensa para apresentação da 
situação epidemiológica em 
África. 

“Temos, em África, cerca 
de 10% das pessoas vacina-
das, e o objectivo da Orga-
nização Mundial da Saúde é 
chegar ao final do ano com 
uma taxa de 70% de imuni-

zação, o que temos de fazer, 
mesmo com a taxa baixa que 
temos hoje, senão a con-
sequência será viver com a 
Covid-19 como doença en-
démica, como acontece hoje 

John Nkengasong, director do África CDC 

O NÚMERO de casos de Covid-19 em África 
subiu 5% numa semana, para 9,8 milhões, 
originando 229,7 mil mortes, anunciou ontem 
o director do África CDC.

“O número de casos de infecção por Co-
vid-19 registado em África é de 9.886.819, o 
que representa 3,3% do total de casos regis-
tados a nível global”, disse John Nkengasong 
na habitual conferência de imprensa semanal 
difundida em formato virtual a partir de Adis 
Abeba, a sede do África CDC.

Dos 9,8 milhões de casos, houve 8,8 
milhões de pessoas que já recuperaram da 
doença, o que equivale a dizer que 89% dos 
africanos infectados com Covid-19 recupe-
raram.

Olhando para a evolução semanal da 
doença, o director do África CDC referiu que 
“na semana de 27 de Dezembro a 2 de Janeiro, 
em comparação com a semana de 20 a 26 de 
Dezembro, houve um total de 299.370 novos 
casos, mostrando um aumento de 5% face à 

semana anterior”.
No encontro com a imprensa, Nkengasong 

colocou São Tomé e Príncipe como um dos 
países que entrou na quarta vaga, juntamen-
te com República do Congo, Gabão, Guiné-
-Conacri, Libéria, Marrocos, Níger, Senegal e
Serra Leoa, que se juntam aos 42 países que já
estavam a sofrer esta quarta vaga na semana
passada.

A grande maioria dos países africanos 
(95%, ou 52 países) está ainda a passar pela 
terceira vaga, apontou o responsável, vincan-
do que a evolução do processo de vacinação 
será fundamental para a evolução da doença 
no continente africano.

Sobre a variante Ómicron, Nkengasong 
disse que há 33 países africanos onde esta va-
riante já está em circulação, o que represen-
ta uma subida de nove países desde a última 
conferência de imprensa, sendo que nestes 
países estão os lusófonos Cabo Verde, Angola 
e Moçambique. (LUSA)

Número de casos
sobe 5% numa semana A AMNISTIA Internacional ape-

lou na quarta-feira ao Governo 
sul-africano para que aplique as 
recomendações do relatório so-
bre a corrupção durante o man-
dato de Jacob Zuma na Presidên-
cia, para que os culpados sejam 
responsabilizados.

A presidência sul-africa-
na divulgou na terça-feira a 
primeira parte de um relatório 
sobre a captura do Estado pela 
corrupção durante a presi-
dência do ex-Presidente Jacob 
Zuma.

O documento, com mais de 
800 páginas, foi divulgado mi-
nutos após ser entregue ao che-
fe de Estado, Cyril Ramaphosa, 
pelo juiz Raymond Zondo, que 
liderou durante quase quatro 
anos a comissão judicial de in-
quérito ‘ad hoc’ que investigou 
a corrupção no Estado sul-afri-
cano.

“A corrupção mina a demo-

cracia e o Estado de Direito e in-
fringe os direitos humanos bási-
cos. Na África do Sul, o acesso aos 
serviços básicos é amplamente 
prejudicado pela má gestão dos 
fundos públicos”, disse a direc-
tora executiva da Amnistia In-
ternacional (AI) na África do Sul, 
Shenilla Mohamed.

“O Estado tem o dever de 
proteger os direitos humanos de 
todos os que vivem no país. É 
claro, segundo o relatório do juiz 
Zondo, que o Estado falhou em 
fazer isso”, afirmou.

A AI aplaudiu a recomen-
dação do relatório para que o 
Governo crie uma agência an-
ti-corrupção livre de qualquer 
tutela política e apoiou a ideia de 
proteger os denunciantes.

“Os denunciantes são cru-
ciais em qualquer democracia 
porque são o sinal de aviso que 
nos faz saber que alguma coisa 
está errada. Sem denunciantes, 

evidências de violações de di-
reitos humanos em larga escala 
nunca seriam reveladas”, disse a 
responsável.

A primeira parte do relatório 
contém os capítulos relativos à 
estatal aérea sul-africana SAA, 
aos negócios da controversa fa-
mília indiana Gupta, próxima de 
Zuma, e aos serviços fiscais do 
país.

As próximas duas partes se-
rão publicadas no final deste e do 
próximo mês. 

Ramaphosa disse que o Go-
verno não irá comentar ou ac-
tuar sobre as recomendações do 
relatório até ao final de Junho, 
para ter tempo de estudar todas 
as partes do documento.

No entanto, os organismos 
estatais, como o Ministério Pú-
blico, podem tomar medidas 
já com base nas conclusões do 
relatório, disse o Presidente. 
(LUSA)

RELATÓRIO SOBRE CORRUPÇÃO NA ERA ZUMA

Amnistia apela a Ramaphosa 
para aplicar recomendações  

com a malária, a tuberculose 
ou o HIV”, alertou o director 
do Centro de Controlo e Pre-

venção de Doenças da União 
Africana (África CDC).

Na conferência de im-
prensa, Nkengasong admitiu 
que haverá outras variantes 
depois da Ómicron, o que é 
natural dado que o vírus con-
tinua a circular: “As variantes 
emergem se o vírus continuar 
a circular, portanto, absolu-
tamente, haverá outras va-
riantes, e o que temos de fazer 
é garantir a implementação 
de medidas de saúde pública, 
como usar máscara, lavar as 
mãos e praticar o distancia-
mento, e depois vacinar com 
rapidez e em escala”.

O ano de 2022, conti-
nuou, será marcado por três 
grandes objectivos, que são 
a expansão dos testes, a pro-
pagação da vacinação e o 

aumento do acesso ao trata-
mento que está a ser testado 
pelas companhias farmacêu-
ticas, elencou Nkengasong, 
apontando que a prioridade é 
o aumento das vacinas, ago-
ra que as doses estão a che-
gar de forma consistente ao
continente, permitindo que
326 milhões das 547 milhões
de doses recebidas já tenham
sido administradas.

“Nós podemos estar can-
sados, mas não podemos bai-
xar a guarda, a Ómicron está 
a aumentar, muitos jovens 
foram infectados, e o meu 
conselho é que não desistam 
de cumprir as medidas nem 
sejam complacentes, por-
que o vírus não se vai cansar, 
por muito que nós estejamos 
cansados”, concluiu. (LUSA)

RDCONGO

ONU regista mais de 400 execuções extrajudiciais
CERCA de 400 execuções extra-
judiciais foram registadas na Re-
pública Democrática do Congo 
(RDCongo) em novembro, das 
quais mais de 10% foram come-
tidas pelas forças de segurança 
congolesas, sendo as restantes 
atribuídas a grupos armados, in-
formou na quarta-feira a ONU.

Em todo o país, “os agentes 
do Estado foram responsáveis 
por 39% das violações docu-

mentadas, incluindo execuções 
extrajudiciais de, pelo menos, 
40 pessoas (24 homens, nove 
mulheres e sete crianças)”, in-
formou o Gabinete Conjunto dos 
Direitos Humanos da ONU (UN-
JHRO) na RDCongo no seu rela-
tório mensal.

Quanto às restantes viola-
ções, “61% foram cometidas por 
combatentes de grupos arma-
dos, incluindo execuções sumá-

rias de pelo menos 345 pessoas 
(258 homens, 61 mulheres e 26 
crianças)”, acrescenta o relató-
rio.

A UNJHRO documentou 
em Novembro “801 violações 
e abusos dos direitos humanos 
em toda a RDCongo, um núme-
ro que representa um aumento 
acentuado de 61% por compa-
ração com Outubro” (498 vio-
lações).

A grande maioria das viola-
ções (752) foi cometida nas pro-
víncias afectadas por conflitos 
activos - Kivu do Norte, seguida 
por Ituri, Tanganica e Kivu do 
Sul, todas no leste do país – e re-
sultou na morte de, pelo menos, 
379 civis (276 homens, 70 mu-
lheres e 33 crianças).

O documento assinala que, 
entre todas as partes em conflito, 
individualmente, “os soldados 

das FARDC [Forças Armadas da 
RDCongo] cometeram o maior 
número de violações nas provín-
cias afectadas” em Novembro.

Para além das Forças Arma-
das congolesas, a maioria dos 
abusos foi atribuído a quatro 
grupos armados: Nyatura, For-
ças Democráticas Aliadas (ADF), 
Forças Democráticas para a Li-
bertação do Ruanda (FDLR) e 
Cooperativa para o Desenvolvi-

mento do Congo (Codeco).
O Kivu do Norte e Ituri estão 

sob estado de sítio desde Maio, 
decretado com o objectivo de 
pôr fim à actividade dos grupos 
armados.

A medida deu plenos pode-
res aos militares, mas até agora 
não conseguiu deter as atrocida-
des cometidas pelos grupos ar-
mados activos na região há mais 
de 25 anos. (LUSA)

Milhares de sudaneses 
protestam por todo país
MILHARES de sudaneses manifestaram-se ontem por 
todo o país contra o poder militar, dias depois da de-
missão do primeiro-ministro, contaram testemunhas 
à agência France-Presse. Apesar de uma forte presença 
policial em Cartum, os manifestantes dirigiram-se para 
o palácio presidencial, no centro da capital sudanesa,
disseram as mesmas fontes. As ruas em torno do palá-
cio presidencial e do quartel-general do exército foram
encerradas à circulação. Os manifestantes tocam tam-
bores, cantam cânticos patrióticos e agitam fotografias
de pessoas que morreram nos confrontos desde o golpe
de Estado, segundo as testemunhas citadas pela agência
francesa.

Violência estende-se 
ao sul e oeste do Mali 
OS actos de violência cometidos no Mali por elementos ex-
tremistas estão a aumentar no sul e no oeste do país, disse 
o secretário-geral da ONU, António Guterres, numa carta
entregue terça-feira ao conselho de segurança. Na carta, ci-
tada na quarta-feira pela agência noticiosa AFP, o chefe da
ONU também acredita que os grupos armados consideram
um sucesso a recente saída das forças francesas do norte do
país.“Em geral, os elementos extremistas violentos conti-
nuaram a expandir as suas actividades para o sul e o oeste
do país”, escreve António Guterres na carta. “Os ataques
parecem ser uma forma de os grupos terroristas armados
demonstrarem a sua capacidade contínua de perseguir as
forças nacionais e internacionais, projectar o seu domínio
no terreno e intimidar as populações”, acrescenta Guterres.

Taxistas angolanos 
paralisam actividades 
OS taxistas angolanos vão paralisar os seus serviços em 
sete províncias do país, a partir da próxima segunda-
-feira, para protestar contra a “violação dos seus direi-
tos e discriminação” no cumprimento do decreto sobre
a situação de calamidade pública.  Num comunicado
tornado público ontem, em Luanda, a Associação Nova
Aliança dos Taxistas de Angola (ANATA), a Associação
dos Taxistas de Angola (ATA) e a Associação dos Taxis-
tas de Luanda (ATL) anunciaram a retirada silenciosa das 
suas viaturas na via a partir de ontem. A decisão da pa-
ralisação total dos serviços de táxi, aprovada na quarta-
-feira após encontro de líderes associativos, vai abran-
ger as províncias de Luanda, Benguela, Huíla, Cuanza
Sul, Uíge, Bengo e Lunda Norte. Segundo a nota do de-
partamento de comunicação da ANATA, a “violação dos
direitos económicos e sociais” dos taxistas e a “discri-
minação” entre táxis e autocarros.

Dezenas de mortos em 
confrontos no Cazaquistão
DEZENAS de manifestantes foram mortos pela polícia, e 
mais de  mil ficaram feridos no Cazaquistão - anuncia-
ram ontem as autoridades, no mesmo dia que a Rússia e 
seus aliados enviaram tropas para enfrentar os violen-
tos distúrbios no país. A onda de indignação começou 
no domingo em zonas provinciais, devido ao aumento 
do preço do gás. O movimento se espalhou para a maior 
cidade do país, Almaty, onde se transformou em revol-
ta, com manifestantes a invadir prédios do governo e o 
aeroporto, em meio a saques. Diante do caos, a vizinha 
Rússia e seus aliados da Organização do Tratado de Se-
gurança Colectiva (OTSC) anunciaram ontem o envio do 
primeiro contingente de uma “força colectiva de manu-
tenção da paz” para o Cazaquistão, a pedido do governo 
do país. 
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