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Restabelecida segurança 
em Muidumbe

Persistem desafios no acesso 
ao tratamento do pé boto

“Chapeiros” voltam 
a paralisar actividade

A MINISTRA dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, 
Verónica Macamo, mantém 
confiança na eleição de Mo-
çambique a membro não-
-permanente do Conselho de
Segurança (CS) das Nações
Unidas, acto a ter lugar quin-
ta-feira, na sede da organiza-
ção, em Nova Iorque, nos Es-
tados Unidos.

Falando a jornalistas mo-
çambicanos após encontros 
com representantes da Chi-
na e da Rússia, dois dos cin-
co membros permanentes 
do Conselho de Segurança, 
a chefe da diplomacia mo-
çambicana disse que a con-
fiança decorre do trabalho 
que vem sendo feito, desde 
o lançamento da campanha
de candidatura, em Setembro 
do ano passado, e da amizade
que muitos países têm com o
país.

Ainda assim, disse, é pre-
ciso continuar a trabalhar até 
às eleições, tanto para voltar 
a pedir apoio e conselhos, 
como para os vários países 
continuarem a promover a 
candidatura.

“Apesar de haver garan-
tia, sentimos que é impor-
tante continuarmos a tra-

O GOVERNO pretende mudar 
o cenário actual para Moçam-
bique passar de um país ex-
portador de mercadorias não
processadas para vendedor de
produtos com valor agregado
no mercado internacional. 

Para efeito, o Executivo, 
através do Programa Nacional 
Industrializar Moçambique 
(PRONAI), está a atrair inves-
timento para projectos em di-
ferentes áreas, com destaque 
para o agro-processamento e 
transformação industrial de 
produtos agrícolas que o país 

produz. 
A informação foi avançada 

ontem, em Maputo, pelo Mi-
nistro da Indústria e Comércio, 
Silvino Moreno, na abertura 
de um seminário destinado a 
assegurar o envolvimento dos 
órgãos locais na implementa-
ção da iniciativa.

Segundo Moreno, para 
além da diversidade de pro-
dutos de que o país dispõe, é 
preciso fazer, com a necessá-
ria cautela, a escolha das áreas 
prioritárias para que não haja 
desperdício das oportunida-

des de investimentos neste 
processo.

“A eficácia da implemen-
tação de projectos no âmbito 
deste programa está associada 
ao esforço que, de forma activa 
e integrada, deve ser assegu-
rado para atrair investidores e 
financiadores”, afirmou.

O governante entende 
que, neste processo, se deve 
prestar atenção às Pequenas e 
Médias Empresas (PME), uma 
vez que estas dispõem de me-
nos recursos para a entrada em 
novos mercados, bem como 

A EMPRESA Electricidade de Moçambique 
(EDM) somou, ano passado, à escala nacio-
nal, prejuízos na ordem de 127 milhões de 
meticais, em consequência da vandalização 
e furto de equipamento, afectando sobre-
maneira o programa de eletrificação em 
curso no país.

A informação foi partilhada ontem, em 
Maputo, pelo administrador do pelouro de 
Distribuição, Comercialização e Informá-
tica da EDM, Francisco Inroga, no seminá-
rio de coordenação contra a vandalização 
de infra-estruturas.

Para repor o equipamento destruído ou 
roubado por pessoas de má fé, a empresa 
tem recorrido a fundos destinados à ex-
pansão da rede.

Segundo o administrador, a EDM está a 

envolver as comunidades nas acções de vi-
gilância para garantir a segurança de equi-
pamentos, com destaque para os Postos de 
Transformação (PT) e cabos de cobre.

“São muitas famílias que ficam sem 
energia devido à vandalização e roubos, 
o que afecta também o desenvolvimen-
to do país. É importante termos medidas
concertadas com outras entidades como a
Polícia, o Serviço Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC) e ainda as comunida-
des”, disse.

Referiu que o fenómeno não asso-
la apenas à EDM, mas também a outras 
empresas detentoras de infra-estruturas 
públicas. Assim, tal como disse, a ideia é 
que todas as empresas com problemas do 
género se unam e criem um fórum para a 

O 
PRESIDENTE da 
República, Filipe 
Nyusi, destacou 
ontem, em Ma-
puto, o apoio que 

Moçambique tem recebido 
de países africanos na luta 
contra o terrorismo, afir-
mando que, mercê disso, a 
situação de segurança está 
controlada no país. Porém, 
falou de actos que ainda sub-
sistem, à semelhança do que 
aconteceu na noite do do-
mingo passado em que um 

grupo armado atacou a aldeia 
de Nalundi, no distrito de 
Ancuabe, em Cabo Delgado. 

Falando num encontro 
virtual, que manteve com o 
Secretário-Geral do Parti-
do Comunista do Vietname, 
Nguyen Phu Trong, Nyusi 
deu a conhecer que, de um 
modo geral, estas bolsas de 
terror têm a ver com a busca 
de produtos alimentares ar-
mazenados nos celeiros dos 
camponeses.

Explicou que, em face de 

uma actuação coordenada 
de perseguição de todos os 
grupos desestabilizadores, 
actualmente se assiste a um 
regresso da população deslo-
cada às suas zonas de origem, 
ainda que de forma tímida. 

“Precisamos de reforçar a 
nossa capacidade operativa”, 
disse, entretanto, o Presi-
dente Nyusi, acrescentando 
que o foco neste momento 
é a reconstrução das zonas 
anteriormente afectadas, 
através de um programa de 

recuperação já aprovado pelo 
Governo.

Moçambique buscou 
ajuda internacional, privile-
giando uma solução africa-
na. Em virtude disso, houve 
uma pronta intervenção do 
exército ruandês e da Missão 
Militar da Comunidade de 
Desenvolvimento da Áfri-
ca Austral em Moçambique 
(SAMIM) que têm apoiado as 
Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) no combate ao terro-
rismo.

PR destaca apoio 
africano na luta 
contra o terrorismo

ELEIÇÃO A MEMBRO DO CS

Verónica Macamo
mantém confiança

balhar. Já estivemos com os 
representantes permanentes 
da China e da Rússia e de-
pois vamos trabalhar com os 
outros três representantes 
(Reino Unido, Estados Uni-
dos da América e França). O 
objectivo é voltar a lembrar 
as premissas da nossa can-
didatura e pedir-lhes conse-
lhos que porventura tenham 
para o prosseguimento da 
nossa candidatura”, expli-
cou.

Após a eleição, Verónica 
Macamo promete que Mo-
çambique vai trabalhar com 
todos os países na preservação 
da paz e segurança no mundo. 

Refira-se que, além de 
Moçambique, concorrem a 
membros não-permanentes 
do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas para o biénio 
2023-2024 o Equador, Malta, 
Japão e Suíça, todos endossa-
dos pelas regiões a que per-
tencem.

O Conselho de Segurança 
das Nações Unidas é compos-
to por 15 membros, cinco dos 
quais permanentes e 10 não-
-permanentes.

Moçambique leva ao Con-
selho de Segurança a sua lon-
ga experiência na resolução de 
conflitos dentro e fora país,
devendo, caso seja eleito,
substituir o Quénia, actual re-
presentante africano no órgão
que zela pela paz e segurança
internacional.

Verónica Macamo desdobra-se em contactos diplomáticos em Nova Iorque

País quer exportar 
mercadoria processada

A madeira é um dos recursos exportados em bruto, cenário que o Governo pretende inverter

para a superação das barreiras 
comerciais.

Acrescentou que, através 
da industrialização e da di-
versificação económica, o país 
poderá se posicionar no mer-
cado global e participar nas 
cadeias de valor regional e in-
ternacional.

“Os elementos-chave para 
a industrialização incluem a 
actualização de competências, 
alinhando a educação com as 
necessidades reais do merca-
do de trabalho; a mobilização 
de recursos financeiros para 
a transformação estrutural; a 
construção de infra-estruturas 
gerais, incluindo energéticas, 
para a transformação econó-
mica”, disse.

O evento juntou directo-
res dos Serviços Provinciais de 
Actividades Económicas e da 
Indústria e Comércio. 

Com a realização do semi-
nário, espera-se que seja cria-
da capacidade para a dissemi-
nação do PRONAI ao nível dos 
distritos, assim como asse-
gurar a interacção contínua e 
eficaz entre as instituições de 
nível central e governos dis-
tritais. 

Vandalização afecta
expansão da rede eléctrica

EDM reporta prejuízos devido à vandalização de infra-estruturas

mitigação da situação que pre-
judica, em grande medida, as 
companhias.

Inroga disse que do ano 
passado a esta parte, cerca de 
100 pessoas foram detidas in-
diciadas de prática de vandali-
zação de infra-estruturas eléc-
tricas, estando os respectivos 
processos a correr na justiça.

“Com a detenção destas 
pessoas, foi possível apreender 
toneladas de cobre e de can-
toneiras que seriam vendidas 
a empresas de sucata. O que 
nós queremos é juntar as outras 
empresas que sofrem com o 
mesmo fenómeno e buscarmos 
soluções”, precisou.

O evento juntou compa-
nhias com infra-estruturas 
públicas como a Movitel, Vo-
dacom, Tmcel, Caminhos de 
Ferros de Moçambique e Aero-
portos de Moçambique. 

Ao encontro tinham sido 
convidadas empresas de su-
cata, consideradas como prin-
cipais compradoras de metal, 
que se acredita seja retirado de 
infra-estruturas públicas, mas 
não se fizeram presentes. Aliás, 
o evento destinava-se, segun-
do o administrador da EDM, a
consciencializar também a este
grupo de firmas a se absterem
de adquirir produtos roubados. 

A fonte sublinhou que as ac-
ções de vandalização são feitas 
com algum profissionalismo, 
daí que não descarta a hipótese 
de estarem envolvidos alguns 
trabalhadores da EDM ou pes-
soas que tenham nela prestado 
serviço.

Qualidade de ensino 
superior em debate 
O MINISTÉRIO da Ciência, Tecnologia e Ensi-
no Superior, em coordenação com instituições 
de ensino superior, realiza hoje, em Maputo, 
palestras de reflexão sobre o desenvolvimento 
deste sector, por ocasião das comemorações 
dos 60 anos do ensino superior em Moçambique 
e Angola. A palestra, a ser proferida pelo vice-
-reitor da Universidade Pedagógica, José Cas-
tiano, subordina-se ao lema: “Educação para
Todos”.

Aumentam casos 
de diarreias em Maputo
O SECTOR da Saúde na província da Maputo afirma que 
os casos de diarreias estão a registar aumento acentua-
do, na sequência da chuva registada nas últimas sema-
nas, facto aliado ao problema de saneamento. Dados do 
sector indicam que de Janeiro a esta parte foram conta-
bilizados cerca de 15.700 episódios. Segundo o director 
provincial da Saúde, Daniel Chemane, que considera a 
situação preocupante, é importante que as comunida-
des adoptem medidas adicionais de higiene para rever-
ter o cenário.

Massingir já 
tem maternidade
MAIS de duas mil famílias das comunidades de 
Makwaxane, Madingani e Khuzi, no distrito de 
Massingir, em Gaza, já contam com uma mater-
nidade, construída no âmbito do programa de So-
brevivência Infantil e Saúde Reprodutiva. A infra-
-estrutura, com capacidade para seis camas, está
avaliada em mais de nove milhões de meticais,
financiados pela organização não-governamental
Save The Children, num projecto que contempla
ainda uma casa de espera de mulher grávida. -(RM)
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RETORNO DE FUNCIONÁRIOS A MUIDUMBE

Há manifestação do restabelecimento 
de segurança em todo o distrito

ASSANE ISSA

T
REZENTOS e cinquen-
ta e cinco funcionários 
e agentes de Estado 
afectos a Muidumbe, e 
que há cerca de um ano 

haviam fugido daquela região 
por conta das acções de grupos 
terroristas, regressaram àquele 
distrito da província de Cabo 
Delgado, desde Abril, segundo 
apurou o “Notícias” junto das 
autoridades administrativas 
locais.

Este movimento segue-se 
ao iniciado por uma parte da 
população que, pelas mesmas 
razões, havia procurado abri-
go em outros pontos da pro-
víncia, e sinaliza o regresso de 
segurança ao distrito, depois 
de quase dois anos de instabi-
lidade. 

Em Fevereiro último, o ad-
ministrador do distrito, Saide 
Shabane, garantiu a comuni-
cação social que maior parte 
das aldeias registava, embora 
de forma tímida, o regresso de 
seus habitantes, retorno que, 
segundo ele, tinha de ser com-
plementado com a reinstalação 
dos serviços públicos.

“A máquina administrativa 
ainda não é abrangente, mas 
brevemente, creio, poderá es-
tar a funcionar plenamente”, 
garantira Shabane na altura.

Há dias, o secretário de 
Estado em Cabo Delgado, An-
tónio Supeia, esteve em Mui-
dumbe para uma visita de mo-

O SECRETÁRIO de Estado em Cabo Del-
gado manteve um encontro com parte dos 
355 funcionários e agentes do Estado, re-
gressados, para ouvir as suas preocupações 
e sugestões, no âmbito da reconstrução do 
distrito e criação de condições e serviços 
básicos, para o retorno massivo da popu-
lação.

No rol das preocupações, os funcioná-
rios apontaram a necessidade de se provi-
denciar  apoios em instrumentos de lim-
peza, nomeadamente catanas, ancinhos e 
combustível para abastecimento dos meios 
a envolver na recolha dos entulhos e resí-
duos, que enchem a vila-sede do distrito, 
resultantes da destruição de infra-estrutu-
ras públicas e privadas pelos terroristas.

Pediram, igualmente, energia eléctri-
ca, insumos agrícolas, restabelecimento 
da rede comercial, reabilitação das vias de 
acesso, entre outros.

Segundo Tome Simão, funcionário do 
sector da educação, aceitou regressar ao 
distrito por ter constatado que a situação 
de segurança tem registado melhorias pro-
gressivas, mercê das acções das Forças de 
Defesa e Segurança (FDS) nacionais e de  

outros países contra os malfeitores.
“É óbvio que dificuldades não faltam, 

por exemplo, para além de viver em ten-
das, porque as casas ainda não foram re-
construidas, somos obrigados a ir levantar 
os ordenados e fazer rancho em Mueda, 
porque aqui o comércio ainda não foi res-
tabelecido, e o banco foi destruído”, disse 
Tomé.

António Supeia, na sua intervenção, 
disse que as autoridades estão cientes dos 
desafios apresentados.

“Não foram abandonados, o Governo 
está ciente das dificuldades que estão a 
enfrentar, mas temos de contar convosco 
para a instalação dos serviços públicos bá-
sicos, antes de avançarmos com o processo 
de retorno massivo da população”,  afir-
mou.

O Governo lançou em Abril, o processo 
de mobilização de funcionários para retor-
no a Muidumbe.

“Volvidos cerca de dois meses, cons-
tatamos com enorme satisfação que, sem 
pré-condições, regressaram aos vossos 
postos de trabalho. Sois verdadeiros he-
róis”, disse.

De acordo com o representante do Es-
tado na província, o Governo está a mobi-
lizar recursos junto de parceiros e de outras 
fontes para a operacionalização do Pro-
grama de Reconstrução de Cabo Delgado 
(PRCD), que em linhas gerais, visa garantir 
as condições humanitárias, sociais e eco-
nómicas, para assegurar o regresso da po-
pulação às origens, assim como a normali-
zação da vida nas zonas afectadas.

O documento responde a visão e mis-
são da Política e Estratégia de Gestão de 
Deslocados Internos, que busca a protec-
ção e acesso às condições apropriadas e 
sustentáveis, com base na garantia de as-
sistência, segurança e promoção da reinte-
gração, num contexto de desenvolvimento 
sustentável. 

De acordo com dados recentes (INGD, 
Agosto 2021), cerca de 165.741 famílias, o 
equivalente a 786.520 pessoas, são deslo-
cadas por causa das acções terroristas, ten-
do buscado refúgio em zonas mais seguras 
no sul da província de Cabo Delgado, no-
meadamente em Metuge, Ancuabe, Mon-
tepuez e Chiúre, para além das províncias 
vizinhas de Nampula e Niassa.

Ainda persistem desafios

Retomada circulação
rodoviária na EN380

A CIRCULAÇÃO de viaturas, 
de transporte de carga di-
versa, para a região norte de 
Cabo Delgado, que abrange os 
distritos de Palma, Mocímboa 
da Praia, Mueda, Muidumbe 
e Nangade, voltou a ser feita 
através da EN380, após cerca 
de três anos de suspensão.

A nossa equipa de Repor-
tagem, que recentemente fez 
parte da comitiva de António 
Supeia, de visita a alguns dis-
tritos da zona norte, testemu-
nhou o facto.

Questionado se a circula-
ção naquela estrada estraté-
gica tinha sido oficialmente 
aberta,  o secretário de Estado  
esclareceu que o tráfego foi 
reaberto de forma condiciona-
da. As viagens são ainda feitas 
sob escolta militar. “Ainda é 
preciso consolidar a seguran-
ça”, disse.

Com efeito, há cerca de 

nitoria ao processo de retorno, 
reinstalação de alguns serviços 
públicos considerados essen-
ciais, antes do anúncio oficial, 
pelo Governo, do processo de-
finitivo do regresso massivo da 

população.
Na ocasião, Supeia foi in-

formado que 355 funcionários, 
haviam regressado ao distrito, 
sem pré-condições, levando o 
governante a classificar aque-

les colaboradores do Estado de 
“heróis”.

Como consequência direc-
ta do retorno dos funcionários, 
foi possível reabrir 17 das 27 
escolas que funcionavam no 

distrito, providenciar assistên-
cia sanitária às comunidades, 
através de brigadas móveis, 
apesar da vandalização e des-
truição das sete unidades sa-
nitárias que existiam na região.

Segundo deu a conhecer o 
secretário permanente do dis-
trito, maior parte dos funcio-
nários retornados dorme em 
tendas, em virtude de as suas 
casas terem sido vandalizadas 

pelos terroristas, durante as 
duas incursões armadas rea-
lizadas naquela região, entre  
Abril de 2020 e  Fevereiro de  
2021.

Estes funcionários ora re-

gressados, na sua maioria afec-
tos ao sector da Educação, Saú-
de, gabinete do administrador, 
Actividades Económicas, fa-
zem parte dos 934 registados 
em todo o distrito.

três anos, que a circulação 
para os distritos do norte, 
através da EN380, no troço 

Sunate (Silva Macua)-Oasse, 
está suspensa por causa de fe-
nómenos climatéricos, ciclo-

nes, e degradação da situação 
de segurança, devido aos ata-
ques terroristas.

 Gabinetes vandalizados pelos terroristas

Encontro entre secretário permanente e alguns funcionários públicos de Muidumbe

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

 “Economia para Todos”

Porque o Metical tem valor?

• O Metical tem valor por uma questão de confiança.

• Você pode emprestar 10 mil meticais a um amigo porque confia

nele e sabe que vai devolver-lhe o dinheiro.

O METICAL E O VALOR DA CONFIANÇA

• Da mesma forma, você trabalha e aceita receber, no fim do mês, um

determinado valor, porque confia que com o dinheiro poderá comprar

determinada quantidade de bens e serviços, para satisfazer as suas

necessidades e de toda a família.

• Mas se o Metical perder muito valor e você e a sua família precisarem

de muito mais meticais para comprarem a mesma quantidade de bens e

serviços, deixam de confiar no Metical.

• Isto significa que o Metical tem valor porque as pessoas confiam nele

e, por isso, é aceite por todos para comprar e vender bens e serviços.

Quem é responsável para que você e a sociedade confiem no 

Metical? 

• A confiança no Metical está ligada a capacidade do Banco de

Moçambique, na qualidade de banco central, manter o valor do Metical

ou preços estáveis, ao longo do tempo.

PUBLICIDADE

O
S assentos monta-
dos pela edilida-
de, para acomodar 
passageiros nos 
terminais de trans-

portes da região metropoli-
tana de Maputo, estão a ser 
transformados em bancas 
para o comércio informal.

Tal situação é bem visível, 
sobretudo, nos terminais do 
Zimpeto e Praça dos Comba-
tentes, onde os utentes não 
têm onde sentar enquanto 
aguardam pelo transporte, 
porque os bancos estão ocu-
pados por quinquilharias di-

versas, roupas, frutas e pro-
dutos frescos à venda. 

Albina Santos, que 
aguardava pelo transporte 
na Praça dos Combatentes, 
disse que já foi obrigada a 
abandonar o banco para dar 
espaço a um pedicurista que 
queria atender uma cliente.

“Sei que os assentos são 
destinados a passageiros, 
mas cedi para evitar confu-
são”, disse.

Carlitos Mandlate, pedi-
curista que exerce a sua acti-
vidade neste terminal, disse 
saber da proibição de venda 

ou prestação de serviços nos 
parques de transportes, mas 
não tem alternativa.

“Não reunimos condi-
ções para ter um espaço ade-
quado e não rendemos nos 
locais indicados pela edili-
dade devido à fraca clientela 
comparativamente aos ter-
minais”, disse.

Mandlate defende que 
o Governo deve criar mais
postos de trabalho, com vis-
ta a reduzir o desemprego
que assola os jovens.

Mateus Cuna, porta-voz 
da Polícia Municipal na cida-

de de Maputo, afirmou que o 
uso dos assentos como ban-
cas é dos casos mais graves 
de venda em locais impró-
prios.

“A Polícia Municipal está 
a sensibilizar, por forma que 
todos os que vendem em lo-
cais impróprios regularizem 
a sua actividade junto à Di-
recção Municipal de Merca-
dos e Feiras para o seu en-
quadramento”, disse.

Acrescentou que as au-
toridades estão a privilegiar 
o diálogo para que não haja
recurso à coerção.

TRÊS pessoas perderam a vida 
e outras vinte contraíram feri-
mentos, das quais onze graves 
e nove ligeiros, em conse-
quência de acidentes de viação 
ocorridos no fim-de semana, 
na província de Maputo. 

Um dos acidentes regis-
tou-se na EN4, próximo à bás-
cula de Pessene, envolvendo 
uma viatura de transporte de 
mercadorias que se despis-
tou e embateu frontalmente 

contra outra da marca Toyota 
Quantum, que seguia no sen-
tido Tchumene-Portagem de 
Moamba.

O sinistro resultou na 
morte de duas pessoas e vin-
te feridos, das quais onze com 
gravidade. As vítimas foram 
levadas para uma unidade sa-
nitária.

Segundo a porta-voz da 
Polícia da República de Mo-
çambique (PRM), na província 

de Maputo, Carmínia Leite, o 
camionista conduzia em con-
tra-mão.

O segundo acidente ocor-
reu na zona de Xiparango, 
Ressano Garcia, também na 
EN4,  onde um cidadão, de 
40 anos, foi atropelado mor-
talmente por uma viatura não 
identificada.

Carmínia Leite referiu que 
o acidente foi causado por ex-
cesso de velocidade.

DOIS indivíduos, de 17 e 18 anos, estão sob 
custódia das autoridades na 14ª Esquadra 
da Polícia da República de Moçambique 
(PRM), desde sexta-feira, indiciados de 
transportar bolos contendo cannabis sati-
va (soruma), na cidade de Maputo.

Os suspeitos negam o seu envolvi-
mento no crime e contam que estavam a 
exercer a actividade de entrega ao domi-

cílio, sem saber que se tratava de bolo de 
soruma.

Segundo o porta-voz da PRM na cidade 
de Maputo, Leonel Muchina, os indicia-
dos adquiriram a encomenda no bairro de 
Mafalala e deviam levá-la às Mahotas.

Muchina acrescentou que os jovens 
foram surpreendidos pelas autoridades no 
momento da entrega ao domicílio.

Assentos transformados 
em bancas nos terminais

F
.
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E Acidentes fazem três 

mortos e vinte feridos

Detidos com soruma 
camuflada em bolos

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  108/22

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

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar 63,21 64,48     63,85

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

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,13 4,21      4,17
  Botswana Pula 5,31 5,42      5,37
  eSwatini Lilangueni 4,13 4,21      4,17
  Mauricias Rupia 1,47 1,50      1,48
  Zâmbia Kwacha 3,75 3,82      3,78

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 483,29 493,00    488,15
  Malawi Kwacha 62,79 64,05     63,42
  Tanzânia Shilling 27,20 27,75     27,48
  Zimbabwe Dólar 167,22 170,58    168,90

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 13,25 13,52     13,39
  Canada Dolar 50,39 51,40     50,90
  China/Offshore Renminbi 9,52 9,71      9,62
  China Renminbi 9,52 9,71      9,62
  Dinamarca Coroa 9,11 9,29      9,20
  Inglaterra Libra 79,34 80,94     80,14
  Noruega Coroa 6,74 6,87      6,81
  Suécia Coroa 6,49 6,62      6,56
  Suíça Franco 65,65 66,97     66,31
  União Europeia Euro 67,78 69,14     68,46

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,0000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  2,1092900  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.853,45000
Venda..............  1.853,96000

Maputo,  07.06.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo correm éditos de 20 (vinte) dias, 
contados da segunda e última publicação deste anúncio, 
citando os credores desconhecidos dos executado: 
Emily Imobiliária - Sociedade Unipessoal, Lda., 
sociedade com sede no Bairro Namutequeliua, nº 8, 
na zona de Nasser e Nagi Investimentos, matriculada 
na Conservatória do Registo de Entidades Legais, 
sob o nº 101097757, NUIT 400981663, província 
de Nampula e Tian Fa Qu, solteiro, maior, natural da 
China, de nacionalidade chinesa, contactável pelos 
nrºs 84-2069999 ou 84-9277777, para no prazo de 10 
(dez) dias, posteriores àquele dos éditos, reclamarem, 
querendo, o pagamento do seu crédito pelo produto 
do bem penhorado de que tenham garantia real 
sobre o imóvel abaixo identificado, nos Autos de 
Execução Ordinária para Pagamento de Quantia 
Certa nº 91/20-P-M, movidos pelo exequente ABC - 
African Banking Corporation (Moçambique), S.A. 

contra os executados: Emily Imobiliária, Sociedade 
Unipessoal, Lda, e Tian Fa Qu.
Verba Única
Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Nampula, sob o número 80.813, a folhas 57 verso, 
do livro B/16, inscrito na mesma Conservatória sob o 
número 82.554 a folhas 58, do livro G/26, e sob o artigo 
da matriz predial de Nampula nº 4.378, a favor de Tian 
Fa Qu.

Maputo, aos 17 de Maio de 2022

O Escrivão de Direito
Rafael Enoque

Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Marquinha Pinto Basto
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de Sanidade Agro-pecuá-
ria e Biossegurança reali-
zada sob o lema “Sanidade 

Agropecuária pela Seguran-
ça Alimentar rumo a Fome 
zero”.

Na ocasião, Mapatse afir-
mou ter-se cumprido com 
um dos objectivos do pro-

O DESENVOLVIMENTO estru-
turado do sector da agricultura 
em Moçambique só poderá ser 
bem-sucedido se, para além 
dos grandes produtores pri-
vados, houver uma integração 
dos pequenos agricultores fa-
miliares, sobretudo no acesso 
aos mercados. Esta é uma das 
principais mensagens deixa-
das ontem pelo presidente da 
Federação Nacional das Asso-
ciações Agrárias de Moçambi-
que (FENAGRI), Hernani Mus-
sanhane, após a assinatura de 
três acordos de parceria com a 
Winresources; a Market Acess 
e a Associação dos Estudantes 
Finalistas Universitários de Mo-
çambique (AEFUM).

Mussanhane defende que 
em Moçambique apenas dois 
por cento de todo o crédito que 
é concedido à economia, vai 
para o sector da agricultura.

“Este nível de financiamen-
to é muito pouco para o poten-
cial que existe no sector da agri-
cultura em Moçambique. Há 
que inverter este quadro para 

que esta área seja, de facto, uma 
prioridade neste país”, obser-
vou. Referindo-se aos acordos 
ontem assinados, o presidente 
da FENAGRI especificou que 
com a Winresources espera-se 
que o memorando crie bases 
para o apoio aos seus membros, 
no desenvolvimento do plano 
estratégico e o acesso a finan-
ciamento.

Com a Market Access, a FE-
NAGRI espera que no final da 
implementação do protocolo 
ontem rubricado, possa estar 
dotada de um departamento de 
exposições para poder criar um 
novo conceito de Feiras Agríco-
las.

“Já com a AEFUM vamos 
ter o reforço da capacidade do 
departamento técnico e os Es-
tudantes Universitários Finalis-
tas vão beneficiar de estágios e 
acesso ao mercado de trabalho. 
Na nossa visão estratégica e de 
sustentabilidade, decidimos 
igualmente, criar o braço eco-
nómico e financeiro, um portal 
agrário e a introdução da gestão 

O STANDARD Bank Moçambique fez 
revisão em alta da previsão do cres-
cimento económico do país para este 
ano, passando dos anteriores 2,8% para 
3,4%.

De acordo com o economista-chefe 
do Standard Bank, Fáusio Mussá, o de-
sempenho agrícola e o novo acordo com 
o Fundo Monetário Internacional (FMI)
foram os factores que influenciaram a
revisão em alta.

“Esta actualização das previsões 
considera os impactos positivos de um 
desempenho na agricultura mais eleva-
do do que o esperado e do aumento do 
apoio externo por conta do acordo de 
três anos da Linha de Crédito Ampliada 
(ECF) de 456 milhões de dólares recen-
temente aprovado pelo FMI”, justificou.

Mussá reagia ao boletim do Purcha-
sing Managers Index (PMI), recente-
mente publicado pelo Standard Bank 
e que reúne os dados de Maio sobre as 
condições em que operam as empresas.

“O crescimento da produção e a pro-
cura agregada parecem ser suficiente-
mente fortes para compensar o impacto 
negativo das pressões elevadas sobre os 
preços e uma política monetária mais 
apertada”, disse.

Relativamente aos resultados do in-
quérito, o representante daquela ins-
tituição financeira disse que o PMI do 
Standard Bank caiu ligeiramente para 
52,4 em Maio, em comparação com 
os 52,9 registados em Abril, devido a 
uma descida acentuada no sub-índice 
de emprego, com a criação de postos 
de trabalho a diminuírem para o va-
lor mais baixo dos últimos três meses. 
“O PMI geral, que permaneceu aci-
ma do valor de referência de 50 
desde Fevereiro, embora volátil, 
sugere que a recuperação econó-
mica continue, apoiada pelo alívio 
das restrições associadas à pandemia e 
por um elevado desempenho na agri-
cultura”, disse.

O MINISTRO da Indústria e 
Comércio (MIC), Silvino Mo-
reno, defende a substituição do 
consumo do pão por produtos 
agrícolas locais, concretamente 
a mandioca e a bata-doce.

O governante justifica a 
ideia com o facto de haver zo-
nas do país em que o consumo 
do pão não é habitual, uma vez 
que existe a mandioca, batata-
-doce e outros produtos agrí-
colas locamente produzidos.

A fonte, que falava ontem 
em Maputo, no âmbito do se-
minário para socialização do 
Programa Nacional Industria-
lizar Moçambique (PRONAI), 
disse que este constitui um 
momento para se incentivar 
as pessoas a consumirem bens 
produzidos localmente.

Segundo Moreno, o Execu-
tivo tem monitorado a crise de 
trigo no mercado internacional 
resultante sobretudo do  confli-
to entre Ucrânia-Rússia, cujas 
consequências também se fa-
zem sentir em Moçambique. 

“Até ao mês passado ha-
via um stock de trigo, sobre-
tudo para a produção do pão e 
acreditamos que nos próximos 
tempos o que ainda temos vai 

Aumenta demanda de semente
para viabilizar Sustenta

grama 2020-2024 do MA-
DER, que está relacionado 
com a necessidade de se ga-
rantir a inspecção, fiscaliza-
ção de insumos e de produ-
tos agro-pecuários.

“Esta inspecção visa re-
duzir a entrada ilegal de 
frangos congelados, muitas 
vezes de qualidade duvidosa, 
permitindo aos produtores 
nacionais acesso ao mercado 
nacional, para colocação das 
suas produções”, disse. 

Explicou ainda que no 
ano passado o país não re-
gistou focos de febre aftosa, 
graças a medidas implemen-
tadas pelo MADER, como 
restrições de movimento in-
terno de animais e seus pro-
dutos de zonas suspeitas.

O Sustenta é um progra-
ma nacional de integração 
da agricultura familiar em 
cadeias de valor produtivas, 
que tem como o objectivo 
melhorar a qualidade de vida 
dos agregados familiares ru-
rais através da promoção de 
agricultura sustentável (so-
cial, económica e ambien-
tal).

CRISE DE TRIGO NO MERCADO

MIC sugere substituição
do pão por produtos locais

acabar. Quantidades adicionais 
serão obtidas com novos preços 
e mais altos, por causa dessa 
crise”, frisou.

De acordo com o gover-
nante, por conta dessa situação 
não se pode fugir da realidade  
e Moçambique deve buscar al-
ternativas de consumo do pão. 

“Neste momento, há pro-
dução de pão normalmente um 
pouco pelo país, mas temos que 
procurar soluções para a even-
tualidade de o preço do trigo ser 
insuportável”, salientou.

No mês passado a Associa-
ção Moçambicana de Panifica-

dores (AMOPAO) alertou para 
a possível subida do preço do 
pão no mercado nacional de-
vido ao aumento dos custos 
de produção provocados pela 
principal matéria-prima, que 
é o trigo, por causa do conflito 
entre Ucrânia e Rússia.

O facto de a maior parte dos 
países que fornecem o trigo te-
rem também fechado os mer-
cados devido à guerra na Ucrâ-
nia tornou a situação “difícil” 
no mercado nacional, segundo 
a Confederação das Associa-
ções Económicas de Moçambi-
que (CTA).

Silvino Moreno, Ministro da Indústria e Comércio

Standard Bank revê 
em alta crescimento 
económico do país

NO ACESSO AOS MERCADOS 

FENAGRI defende agricultura inclusiva

electrónica dos membros e ca-
dastro”, realçou Mussanhani. 

A fonte anunciou também 
estar para breve o estabeleci-
mento oficial de uma entidade 
denominada FENAGRI Investi-
mentos, cujos objectivos serão 
oportunamente anunciados.

Falando também no even-
to, David Freitas, presidente da 
Winresources, deixou claro que 
a assinatura do memorando é 
um sinal claro de que a organi-
zação acredita na visão estraté-
gica da FENAGRI para a dina-
mização do sector agrário.

Defendeu que Moçambi-
que possui um vasto potencial 
no sector da agricultura, aler-
tando, por isso, a necessidade 
de aproveitamento de todas as 
oportunidades que se abrem em 
face das alterações que se verifi-
cam nos mercados mundiais de 
produtos agrícolas.

Já o director-geral da 
Market Acess, Jahamo Calima, 
manifestou a disponibilidade 
da sua organização em apoiar a 
FENAGRI na dinamização das 
cadeias de valor emprestando a 
sua experiência na realização de 
feiras agrícolas em alguns dis-
tritos e províncias, sobretudo 
no Centro e Norte do país.

Os estudantes, através do 
presidente da AEFUM, Nélio 
Zunguze agradeceram a parce-
ria estabelecida garantindo que 
a agremiação está pronta para 
emprestar o seu saber e ao mes-
mo tempo adquirir novas expe-
riências.

Pormenor da assinatura do acordo entre a FENAGRI e a Winresources
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O 
MINISTÉRIO da 
Agricultura e De-
senvolvimento Ru-
ral (MADER) con-
sidera que  com a 

implementação do Sustenta 
tem-se notado um aumen-
to da demanda de semente 
para viabilizar o programa.

De acordo com o Ins-
pector-Geral do MADER, 
Rui Mapatse, na campanha 
passada registou-se cresci-
mento em cerca de 58% em 
semente produzida, pas-
sando dos 6891 toneladas na 
campanha 19/20 para 11.961 
toneladas em 20/21. 

Frisou que no ano tran-
sacto foram postos à dispo-
sição dos produtores 1823,8 
toneladas de semente me-
lhorada e 2690,6 toneladas 
de fertilizantes em todo o 
território nacional, o que re-
sultou no incremento assi-
nalável da produção de mi-
lho, arroz, soja e feijão.

A fonte falava recente-
mente, na cidade da Ma-
tola, província de Maputo, 
na abertura da II Reunião 
Anual da Direcção Nacional 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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UCM coloca mais 
técnicos no mercado 
de emprego

Q
UATROCENTOS e 
setenta novos qua-
dros foram lançados 
sábado ao merca-
do de emprego pela 

Universidade Católica de 
Moçambique (UCM), na ci-
dade da Beira, nos níveis de 
licenciatura e mestrado.

O reitor daquele estabe-
lecimento de ensino supe-
rior, o padre Filipe Sungo, 
descreveu o acto como o 
compromisso crescente em 
servir cada vez melhor a so-
ciedade com a intenção de 
que os novos quadros se tor-
nem agentes dinamizadores 
de mudança na vida das co-
munidades.

“A educação católica, na 
sua dimensão eclesial, tem 
como objectivo a formação 
humana fundada nos prin-
cípios da Igreja Católica. A 
nossa educação está inserida 
no ser e na missão da igreja”, 
defendeu.

O clérigo defendeu tam-
bém que a formação não 
pode abdicar de valores cris-
tãos em todas as dimensões 
humanas e tender ao desen-
volvimento de atitudes cor-
respondentes à responsabili-
dade moral e social.

Fundamentou ainda que 
os graduados durante a for-
mação aprenderam valores 
como fraternidade, solida-

Adaptação à realidade
A GRADUAÇÃO dos estudan-
tes acontece num contexto de 
crises resultantes das mudan-
ças climáticas como os ciclo-
nes tropicais Idai e a tempes-
tade Eloise, que nos últimos 
tempos assolaram severamen-
te a cidade da Beira, incluindo 
a pandemia do novo corona-
vírus.

Este posicionamento foi 
apresentado pela secretária de 
Estado na província de Sofala, 
Stella Zeca, durante a sua in-
tervenção, na qual acrescen-
tou que o desenvolvimento do 
capital humano e justiça social 
constam do rol das prioridades 
do Governo por serem condi-
ções essenciais para o alcance 
do avanço sócio-económico, 
reduzindo as desigualdades 
sociais.

Para o governador Louren-
ço Bulha, este acto representa 
uma um marco que assina-

la a transição de uma vida de 
aprendizagem para a outra em 
que os graduados irão pôr em 
prática o conhecimento ad-
quirido ao longo da formação.

Acrescentou que o esforço 
na formação de quadros que 
o Governo, a UCM e os outros
actores estão a desenvolver só
poderá encontrar plena rea-
lização se for orientado para
produção de resultados e para
responder aos anseios das co-
munidades.

O presidente do município 
da Beira, Albano Carige, afi r-
mou que os desafi os da socie-
dade exigem competência e 
boa preparação sócio-profi s-
sional, servindo ao povo com 
dignidade e respeito.

“O vosso interesse é e 
deve ser uma contínua luta 
pela justiça, consideração dos 
ideais e valores que dignifi cam 
uma vida profi ssional coeren-

te e preocupada com o bem 
dos cidadãos”, exortou, de-
safi ando seu envolvimento na 
criação de soluções às mudan-
ças climáticas.

Na sua mensagem, os gra-
duados, através da estudante 
Cacilda Sobrijale, afi rmaram 
estar aptos para contribuir para 
o desenvolvimento do país,
embora tenham enfrentado
imensas difi culdades durante
a formação impostas pela Co-
vid-19, nomeadamente a falta
de meios informáticos.

No evento foram premia-
dos os melhores estudantes 
com diplomas de honra, “kits” 
de materiais médicos, valores 
monetários e materiais infor-
máticos naquele que marcou 
a 22.ª graduação da Economia 
e Gestão, 14.ª cerimónia de 
Ciências de Saúde e 19.ª do Ins-
tituto de Educação à Distância 
da UCM, na Beira. 

Cursos descontinuados 
em duas universidades  

OS cursos de Ciências Actuariais, que vi-
nham sendo leccionados na Universida-
de Zambeze (UniZambeze), e Economia e 
Gestão de Empresas, Engenharia Electro-
técnica, Engenharia de Sistemas e Teleco-
municações, na Universidade Jean Piaget 
(UniPiaget), ambas sediadas na Beira, foram 
descontinuados pelas duas instituições.

A informação foi revelada há dias no 
fi nal da 8.ª sessão ordinária do Conselho 
Provincial de Representação do Estado na 
província de Sofala.

O porta-voz daquele encontro, Octá-
vio Chicoco, adiantou que em substituição 
daqueles cursos foram introduzidos o dou-
toramento em Direito, na UniZambeze, Ci-
rurgia, no ISCISA, nove licenciaturas e qua-

tro mestrados, no ISCED.
A reunião foi dirigida pela secretária de 

Estado na província, Stella Zeca, e debru-
çou-se sobre o presente ano lectivo  nos 
institutos de formação de professores, en-
sino técnico-profi ssional e no ensino supe-
rior.

No geral registou-se um crescimento 
dos efectivos escolares e dos formandos, 
contando as nove universidades, sediadas 
na Beira, com 25.845 estudantes, contra 
25.410 do ano passado.

Enquanto isso, a formação de professo-
res aumentou de 942 para 1845 formandos.

A mesma evolução aconteceu nos cinco 
institutos técnico-profi ssionais, dos quais 
três públicos e dois semi-públicos.

riedade, cuidado pelo outro, 
reconhecimento e respeito 
pela dignidade da pessoa hu-
mana, honestidade, auto-
-disciplina, respeito pelo ser
humano e pela natureza.

Já o magno-chanceler da 
UCM, o arcebispo Dom Cláu-
dio Dalla Zuanna, defendeu 
que a educação é uma paixão 

que se renova e a formação de 
uma pessoa realiza-se num 
processo ao longo dos anos 
por muitos educadores, a co-
meçar pelos pais.

Por esta razão apontou 
que nenhuma universidade 
é capaz de ensinar e preparar 
o estudante em tudo, sus-
tentando que o ensino su-

perior permite ao formando 
chegar às ferramentas certas 
quando bem preservadas e a 
qualidade com manutenção 
permanente que, devida-
mente aplicadas, permitirão 
enfrentar os desafi os ao lon-
go da carreira profi ssional.

Dirigindo-se aos gra-
duados, Dalla Zuanna con-

siderou fundamental ter o 
sentimento de pertença à 
pátria, sociedade e ao povo, 
e diferenciar os interesses in-
dividuais dos colectivos, para 
melhor contribuírem para o 
robustecimento social e eco-
nómico.

“O mundo está a passar 
por constantes mudanças, 
pelo que não só é necessário 
voltar a nossa atenção para 
a humanidade, como tam-
bém fazer parte da busca de 
soluções sustentáveis para 
os problemas da sociedade”, 
apelou.

Destacou, por outro lado, 
que todos devem ser os “ar-
tesãos” da paz, indicando 
que os recém-formados não 
devem se esquecer dos li-
vros e mantenham-se em 
constante actualização e 
aperfeiçoamento das novas 
técnicas, conceitos e teorias 
num mundo tão competitivo 
quanto o actual. “A ciência 
e tecnologia não são tudo se 
faltar a base humana e hu-
manista que a nossa univer-
sidade quer transmitir. 

Sabemos tão pouco so-
bre o futuro, mas a geração 
de hoje dispõe de uma sólida 
formação na base de valores 
e condições para singrar no 
mundo cada vez mais com-
plexo, competitivo e exigen-
te.”.

Estes graduados estão qualifi cados para o mercado de emprego 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A REITORIA da Universida-
de Púnguè (UniPúnguè), se-
diada em Chimoio, província 
de Manica, está a expandir 
as suas actividades visando o 
crescimento sustentável des-
te estabelecimento do ensino 
superior no país.

Está previsto, para este 
ano, o arranque das obras de 
construção da Faculdade de 
Ciências Exactas e Tecnoló-
gicas, em Gondola, o apetre-
chamento do anfiteatro e do 
pavilhão polivalente, com ca-
pacidade para mil pessoas, em 
Chimoio .

“Neste momento temos 
obras em curso nas provín-
cias de Manica e Tete, onde 
serão edificadas as faculdades 
de Ciências Exactas e Tec-
nológicas e de Geociência e 
Ambiente, respectivamente”, 
disse.

Nhalevilo considerou a 
educação um direito humano, 
fundamental e essencial para 
o desenvolvimento económi-

co e social de uma sociedade, 
daí a importância da formação 
técnico-científica da popula-
ção estudantil.

“A UniPúnguè pretende 
estimular a educação moral 
e cívica, cultural e patriótica, 
através da melhoria e expan-
são de todos os níveis de ensi-
no, incluindo o técnico-pro-
fissional, bem como a oferta 
de oportunidades para a cria-
ção de habilidades para a vida, 
em particular para jovens e 
mulheres”, explicou.

Acrescentou que uma das 
missões da instituição é iden-
tificação de áreas de formação 
prioritária para o país e garan-
tir o acesso às oportunidades 
de bolsas de estudo, dentro e 
fora do país, de acordo com o 
mérito, equidade e justiça so-
cial.

Referiu que a universida-
de, sendo uma das institui-
ções de Ensino Superior criada 
recentemente, está a traba-
lhar na melhoria da qualidade 

de ensino e aprendizagem, 
formação profissional e na 
realização de cursos técnicos e 
vocacionais, que habilitem os 
indivíduos ao emprego e au-
to-emprego.

No âmbito da parceria com 
outras instituições de investi-
gação, o centro de pesquisa da 
UniPúnguè, em coordenação 
com o Instituto de Investiga-
ção Sócio-Cultural (ARPAC) 
e a Casa do Professor, pro-
moveu, nos meses de Março 
e Abril, o primeiro curso de 
Geoprocessamento Aplicado à 
Pesquisa Socioambiental.

O evento tinha como 
objectivo, segundo a reito-
ra, dotar os funcionários das 
instituições parcerias de co-
nhecimentos de geoproces-
samento, para análises espa-
ciais.

Também foram minis-
tradas matérias nas áreas de 
Antropologia, Sociologia, 
História, Turismo e Gestão 
Ambiental.

DOZE tractores agrícolas, com 
as respectivas alfaias, foram 
entregues, sexta-feira, em 
Ulónguè, distrito de Angó-
nia, na província de Tete, aos 
pequenos agricultores co-
merciais emergentes (PACE), 
marcando assim o início da 
distribuição de 59 meios do 
género, em 10 distritos desta 
província.

A secretária de Estado em 
Tete, Elisa Zacarias, que entre-
gou os veículos, explicou que 
a ideia é modernizar a agri-
cultura e aumentar as áreas de 
cultivo, no quadro do progra-
ma Sustenta.

Recordou que se trata de 
um reforço, uma vez que, no 
ano passado, foram entregues 
outros 20 tractores aos dis-
tritos de Angónia, Tsangano, 
Macanga, Chifunde, Marávia, 
Zumbu, Mágoè, Cahora Bassa, 
Marara, Changara, Moatize e 

Mutarara.
“Tivemos como ganho, 

com a lavoura mecanizada, 
cerca de quatro mil hectares e 
a criação de mais de mil postos 
de emprego fixos e sazonais, 
para além do aumento da pro-
dução e produtividade”, enal-
teceu.

Exortou ao governo distri-
tal de Angónia para capitalizar 
os tractores agrícolas dispo-
nibilizados e garantir que os 
mesmos contribuam para im-
pulsionar a transferência de 
técnicas e tecnologias agrárias.

Acrescentou que este dis-
trito tem todas as condições 
para aumentar as áreas de la-
voura, pelo que as autorida-
des e agentes de extensão de-
vem, segundo Elisa Zacarias, 
assegurar a durabilidade do 
equipamento e prestar todo o 
apoio aos produtores, para a 
obtenção de bons resultados.

MOÇAMBIQUE registou pelo menos 22 
óbitos por acidentes de trabalho, em 
2021, anunciou quinta-feira, o secretá-
rio executivo da Organização dos Tra-
balhadores de Moçambique–Central 
Sindical na cidade e província de Ma-
puto (OTM-CS/CPM), Joaquim Chaca-
te.

Apontou a indústria transformado-
ra e o sector de construção civil como 
sendo os mais problemáticos no que 
respeita ao cumprimento de medidas 
de protecção e garantia de um bom am-
biente laboral.

“Em 2021 foram registados 602 aci-
dentes que resultaram em 22 óbitos em, 
pelo menos, 325 empresas inspeccio-
nadas, sendo a indústria transformado-
ra e a construção civil os sectores que 
registam os maiores índices de sinistra-
lidade”, disse Chacate, que exige maior 
segurança laboral.

Defendeu a partilha de responsabili-
dade por parte da entidade empregado-
ra e os colaboradores, pois há casos em 
que o patronato disponibiliza equipa-
mento de segurança, mas os trabalha-
dores ignoram as normas, se expondo 
ao risco.

No mesmo período, a capital mo-
çambicana reportou a ocorrência de 
quatro casos fatais, segundo informa-
ções prestadas pelo secretário de Esta-
do na cidade Maputo, Vicente Joaquim.

“Na Delegação da Inspecção-Geral 
do Trabalho da Cidade de Maputo, só 
no ano de 2021, foram comunicados 139 
acidentes de trabalho que resultaram 
em quatro mortes, 122 casos de inca-
pacidade temporária, dez de inaptidão 
permanente parcial e três que perderam 
a capacidade produtiva”, disse o secre-
tário de Estado, na abertura do semi-
nário de saúde, higiene e segurança no 
trabalho. 

Manifestou a sua preocupação com 

o elevado número de mortes por aci-
dentes de trabalho, não reportadas, ra-
zão pela qual exige acções inspectivas
nas empresas, sobretudo na indústria
transformadora e na área de construção
civil.

O elevado número de acidentes de 
trabalho, disse Joaquim, tem como 
consequências  prejuízos avultados 
para a sociedade e economia do país, 
com destaque para a redução da capa-
cidade produtiva, pobreza nas famílias 
afectadas pela morte ou perda de capa-
cidade produtiva de um membro.

 Face à esta situação, Vicente Joa-
quim exige estatísticas mais realísticas 
sobre a saúde, higiene e segurança no 
ambiente de trabalho, para permitir a 
criação de condições para uma maior 
mobilização no cumprimento das re-
gras, de modo a evitar casos de morte 
e invalidez, bem como, garantir justiça 
para as vítimas. 

“Estudos realizados comprovam 
que os números de acidentes de tra-
balho registados estão muito longe de 
corresponder a realidade. Sinal de que 
muitos trabalhadores sofrem acidentes 
de trabalho e não gozam dos respecti-
vos direitos. Outros exercem activida-
des em locais sem a devida segurança”, 
referiu.

Apelou para a mudança profunda 
no sector laboral e maior consciência, 
pois além do trabalhador exposto aos 
diferentes riscos profissionais, existem 
muitas vidas dependentes cujos sonhos 
são interrompidos pelo facto de ficarem 
privados do apoio directo do provedor 
da família.

O seminário foi parte integrante das 
celebrações do Dia Mundial da Segu-
rança e Saúde no Trabalho, assinalado a 
28 de Abril último sob o lema “Agir em 
conjunto para construir uma cultura de 
segurança e saúde positiva”.-(AIM)

CINQUENTA indivíduos 
foram declarados recupe-
rados da Covid-19 ontem, 
segundo dados partilhados 
pelo Ministério da Saúde 
(MISAU) que apontam não 
ter registado nenhum óbito 
devido à doença.

A maioria dos curados 
foi registada na província de 
Gaza, com 17 casos, Mapu-
to província (15), cidade de 

Maputo (14), Nampula (3) e 
Sofala (1).

No mesmo período, as 
autoridades registaram duas 
altas hospitalares (ambas em 
Maputo cidade) e dois novos 
internamentos, sendo um 
na cidade de Maputo e outro 
na província do Niassa. 

Importa referir que ac-
tualmente, cinco pacientes 
se encontram internados 

nos centros de internamen-
to devido à Covid-19, três 
dos quais na cidade de Ma-
puto.

Nenhum dos cinco pa-
cientes está nos cuidados 
intensivos, sendo que, o 
cumulativo de internados é 
8537.

No período em alu-
são, foram testadas, ao ní-
vel nacional, 183 amostras 

suspeitas. Deste universo, 
16 acusaram positivo para 
a Covid-19. A cidade de 
Maputo, com nove casos, 
o correspondente a 56,25
por cento do total do país e
uma taxa de positividade de
18,75 por cento, e província
de Gaza, com cinco casos,
foram as regiões do país que
registaram mais episódios
no período em referência.

Dos novos casos, 13 são 
moçambicanos e três es-
trangeiros.

O cumulativo nacional 
de amostras suspeitas tes-
tadas é de 1.330.845, en-
quanto que a soma de ca-
sos positivos é de 225.984. 
Deste número, 225.615 são 
de transmissão local e 369 
importados. Actualmente, 
o país tem 244 casos activos.

O 
ACESSO ao trata-
mento do pé boto, 
no país, continua 
um desafio, devido 
ao número restrito 

de unidades sanitárias com 
estes serviços, o que faz com 
que apenas um terço, dos cer-

ca de 15 mil casos registados 
anualmente, tenha a atenção 
médica.

Segundo Mattihias 
Schmauch, médico ortope-
dista no Hospital Central de 
Maputo (HCM), as longas 
distâncias percorridas para 

ter acesso à unidade sanitá-
ria, continua a ser o principal 
factor de desistência no tra-
tamento, sobretudo nas zo-
nas rurais, uma vez que este 
procedimento só está dispo-
nível apenas nas unidades sa-
nitárias de referência em cada 

província.
“Muitos pacientes têm 

dificuldades financeiras, para 
se deslocarem ao hospital que 
trata o pé boto. Significa sair 
de Mocuba para Quelimane ou 
de Mogovolas para Nampula, 
por exemplo”, disse.

Persistem desafios no acesso 
ao tratamento do pé boto

Criança em tratamento do pé boto

Para minimizar o desafio 
da distância, Olga Chambal, 
coordenadora do programa Pé 
Boto na Hope Walks, disse que 
a organização conseguiu, há 
sensivelmente dois anos, um 
financiamento para apoiar no 
transporte de alguns pacien-
tes, tendo-se privilegiado as 
pessoas mais vulneráveis, o 
que favoreceu a redução de 
casos de desistência.

O pé boto é uma deficiên-
cia congénita do pé, que pode 
ser detectada na altura do 
parto, pelo que o tratamen-
to deve iniciar de imediato e 
prolongando-se até aos cinco 
anos.

Assim, mesmo depois dos 
cinco anos, há pessoas que 
buscam pelos serviços, po-
rém o processo é complicado 
e nalgum momento, passa por 
uma cirurgia.

Actualmente, 4 mil pes-
soas estão em processo de 
correcção do pé boto no país e 
745 no HCM, com cerca de 20 
técnicos afectos a este serviço.

No país, a igreja tem esta-
do a desempenhar um papel 
fundamental para a dissemi-
nação da informação sobre o 
tratamento desta deforma-
ção, uma vez que, muitas fa-
mílias não têm conhecimen-
to sobre os procedimentos de 
correcção.

UniPúnguè avança 
com mais projectos

Emília Nhalevilo, reitora da UniPúnguè, no lançamento da obra do campus universitário, em Tete

Cinquenta curados da Covid-19 no país

Acidentes de trabalho 
fazem 22 mortos

Tete entrega tractores
para produção de alimentos

Tractores entregues para a produção

D
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A FALTA de contadores, sobretu-
do no primeiro trimestre, atrasou 
a expansão da rede eléctrica pela 
Electricidade de Moçambique 
(EDM), este ano.

Até ao momento, a EDM con-
ta com 91 mil instalações feitas 
no país, num projecto que visa 
abranger 320 mil até ao fim do 
ano.

“Estamos ligeiramente atra-
sados em relação a meta.Tivemos 
alguns constrangimentos com o 
material, sobretudo os contado-
res”, disse Luís Amado, director 
de distribuição na EDM.

Indicou que, devido ao confli-
to na Ucrânia e as sequelas da Co-
vid-19, para além de estarem mais 
caros, os contadores, levam muito 

tempo a chegar ao país. 
“Os contadores já começaram 

a ser expedidos e pensamos que 
haverá uma aceleração e  conse-
guiremos atingir a meta anual”, 
vincou.

O atraso do material levou a que 
a EDM, colocasse contadores in-
tegrados nas famílias que tiveram 
o instrumento avariado, como

forma de garantir que estas conti-
nuassem iluminadas. No entanto, 
houve o processo de recolocação 
com a superação do problema.

Para além das 320 mil instala-
ções previstas pela empresa para 
este ano, espera-se colocar 10 mil 
iluminares públicos, acrescidos 
dos 14 mil do projecto “Pro-Ener-
gia”.

Falta de contadores atrasa 
ligações domiciliárias de energia

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



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Terça-feira, 7 de Junho de 2022

PUBLICIDADE

4691

ACIPOL

ACADEMIA DE CIÊNCIAS POLICIAIS

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a 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 os objectos dos concursos abaixo foram adjudicados 

às seguintes empresas pelos valores indicados na tabela que se segue: 

N/O
Modalidade de 

Concurso
Objecto

Empresa 

Adjudicada

Valor da 

Proposta em 

Meticais

1

Concurso Limitado 

n.º 01/UGEA-

ACIPOL/2022

Fornecimento de ma-

terial de higiene e lim-

peza para ACIPOL

Sam & Ping, 

Lda
407,608,11MT

2

Concurso Limitado 

n.º 03/UGEA-

ACIPOL/2022

Fornecimento de ma-

terial de escritório

Livraria e 

P a p e l a r i a 

Maputo, Lda

1.532.920,00MT

Michafutene, Junho de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível)

“Chapeiros” voltam 
a paralisar actividade

O
S operadores dos 
transportes semi-
colectivos de pas-
sageiros voltaram a 
paralisar ontem a sua 

actividade, exigindo alteração 
da actual tarifa de dez para 15 
meticais em todas as rotas ur-
banas, face ao aumento dos 
preços dos combustíveis no 
país. Entretanto, o presidente 
da Associação dos Transporta-
dores (ASTRA), Luís Vascon-
celos, distanciou-se da mani-
festação dos “chapeiros”, e o 
porta-voz do Conselho Muni-
cipal, Nelson Carvalho, disse 
que o documento discutido 
pelas equipas indicadas pe-
las partes sobre a proposta de 
aumento da tarifa poderá ser 
apreciado terça-feira da pró-
xima semana pela Assembleia 
Municipal.

Esta é a segunda paralisa-
ção dos “chapas” que se re-
gista na cidade de Nampula no 
espaço de cerca de dois meses. 
Na segunda paralisação, os 
transportadores só aceitaram 
retomar a  actividade depois de 
obterem garantias de que o do-
cumento que a associação sub-
metera ao Conselho Municipal, 
propondo o aumento da tarifa, 
seria canalizado à Assembleia 
Municipal, órgão a quem com-

pete decidir.
Alguns transportadores 

que falaram à nossa Reporta-
gem disseram que, desta vez, 
não se farão à estrada, enquan-
to as suas exigências não fo-
rem satisfeitas, alegadamente 
porque o aumento dos preços 
dos combustíveis atingiu níveis 
insuportáveis. 

Subair Vulai, transportador 
que explora a rota Memória/
Waresta, afirmou que o não 
reajuste da tarifa vigente, já 
há muito reclamada, traduz o 
desprezo do seu trabalho por 
parte de quem deve decidir tal 
revisão. 

“Associado ao aumento 
galopante dos preços dos com-
bustíveis, temos custos de ma-
nutenção das nossas viaturas. 
Por exemplo, um litro de óleo, 
na cidade de Nampula, cus-
ta, actualmente, 350 meticais, 
contra os anteriores 100 meti-
cais. Por isso, vamos continuar 
com as viaturas parqueadas, 
até o tempo indeterminado”, 
alertou. 

Um outro operador que 
lamentou o custo dos com-
bustíveis foi Amade Ali. O 
transportador disse estranhar o 
atraso que se verifica na revisão 
da tarifa por parte do municí-
pio. Entretanto, os utentes do 

“chapa” foram, logo às primei-
ras horas de ontem, acolhidos 
de surpresa pela paralisação em 
todas as rotas.

Muitos trabalhadores, fun-
cionários públicos e outros ci-
tadinos que pretendiam chegar 
aos seus destinos logo de ma-
nhã cedo viram-se obrigados 
a palmilhar longas distâncias 
a pé. Aproveitando-se da oca-
sião, os moto-taxistas não per-
deram tempo e “facturaram” 
à custa da aflição daqueles 
que, diariamente, recorrem 
ao transporte semicolectivo 
de passageiros para viabilizar 
suas vidas, porém, a uma tarifa 
proibitiva.

“Vivo no bairro de Namico-
po, onde revendo produtos ali-
mentares que compro no mer-
cado grossista do Waresta. Por 
falta de transporte, sou obriga-
do a caminhar a pé até chegar 
ao mercado. É doloroso, mas 
não tenho como, enquanto a 
situação se mantiver assim”, 
lamentou Manuel Hilário.

O entrevistado disse espe-
rar que a paralisação não dure 
por muito tempo, tendo em 
conta o sofrimento a que estão 
sujeitos os cidadãos. Mariana 
Maurício, residente no bairro 
de Napipine, considerou um 
drama indescritível que se vi-

veu logo às primeiras horas de 
ontem na cidade de Nampula, 
com a paralisação dos trans-
portadores semicolectivos de 
passageiros.

“Sei que eles podem ter 
suas razões, mas espero que 
ponderem a sua atitude e re-
tomem a actividade o mais rá-
pido possível, porque, no meio 
de tudo, quem sofre somos nós 
os que precisamos dos seus 
serviços ”, acrescentou. 

Contactado para pro-
nunciar-se sobre o assunto, o 
presidente da Associação dos 
Transportadores Rodoviários 
de Nampula, Luís Vasconce-
los, distanciou-se da atitude 
dos “chapeiros”, porquanto, 
segundo afirmou, a agremia-
ção aguarda resposta ao docu-
mento remetido ao Conselho 
Municipal em Novembro de 
2021 e repetido em Janeiro do 
presente ano, relativo à revisão 
da tarifa.

No entanto, Vasconcelos 
disse que espera que desta vez 
haja sensibilidade por parte da 
edilidade, no que diz respeito à 
agilização do documento para 
a sua apreciação pela Assem-
bleia Municipal, de modo que 
“se terminem, uma vez por 
todas, com as paralisações que 
prejudicam os cidadãos”. 

Detidos dois
agentes da UIR
DOIS agentes da Polícia da 
República de Moçambique 
afectos à Unidade de In-
tervenção Rápida (UIR) em 
Nampula estão detidos nas 
celas do SERNIC, indiciados 
de sequestro e burla a cida-
dãos.

 O crime foi consuma-
do no distrito de Mogovolas, 
concretamente na vila de 
Nametil, onde os agentes, 
em conivência com mais três 
pessoas ora detidas, teriam 
sequestrado dois irmãos, 
mantendo-os em cárcere 
privado durante quatro dias, 
numa residência algures no 
bairro Namutequeliua, na ci-

dade de Nampula.
Para a libertação daqueles 

cidadãos, os sequestradores 
exigiram 100 mil meticais à 
família. 

Enina Tinine, porta-voz 
do SERNIC em Nampula, que 
revelou esta informação no 
habitual briefing com a im-
prensa, indicou que depois 
de muitas negociações sobre 
o valor, os agentes recebe-
ram dez mil meticais cada, 
por via da plataforma e-mo-
la, até que caíram nas mãos 
da Polícia.

Ainda ontem, a PRM 
apresentou um indivíduo in-
diciado de falsas qualidades. 

O cidadão fazia-se passar 
por um agente do SERNIC e 
foi detido na zona da Petro-
na, na cidade de Nampula, 
onde se apoderou de bens de 
dois cidadãos, supostamente 
porque não portavam as res-
pectivas facturas.

Para lograr os seus inten-
tos, o falso agente simulou 
levar as vítimas à esquadra, 
alegadamente para serem 
detidos. 

Suspeitando das atitudes 
do falso agente do SERNIC, 
os cidadãos em causa alerta-
ram à Polícia que circunstan-
cialmente passava pelo local 
da ocorrência.

Um dos agentes detidos falando à imprensa

Munícipes tiveram que palmilhar longas distâncias para chegar aos seus destinos.

5012

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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P R O M O V E N D O  A  I N C LU S ÃO  F I N A N C E I R A  E  A

VA LO R I Z AÇ ÃO  D O  M E T I C A L

RESULTADOS DE PROVAS DE CONHECIMENTO

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

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

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

Portal de Recrutamento, informação sobre os respectivos resultados.

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

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

• Técnico de Análise e Previsões Macroeconómicas;

• Técnico de Investigação;

• Técnico de Estudos e Regulamentação;

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

• Técnico de Licenciamento de Capitais;

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

• Técnico de Controlo Cambial de Empresas e Particulares.

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

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

Igualmente, a informação será disponibilizada por correio electrónico.

Nota:

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

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

Maputo, 2 de Junho de 2022

EDITAL

A 
ORGANIZAÇÃO da Ju-
ventude Moçambica-
na (OJM) tem um novo 
secretariado-geral, 
que resulta da revita-

lização feita recentemente no 
seu II Congresso que, igual-
mente, aprovou os novos esta-
tutos da agremiação e mudou 
a denominação do seu órgão 
máximo de Comité Central 
para Conselho Nacional.

A nova liderança é enca-
beçada por Silva Fernando Li-
vone, 30 anos, substituindo 
no cargo Anchia Talapa, que 
dirigia a organização desde 
2020, na altura indicada para 
preencher a vaga deixada por 
Mety Gondola, nomeado Se-
cretário de Estado na província 
de Nampula.

Em entrevista ao “Notí-
cias”, a propósito da sua re-
cente eleição, o novo secre-
tário-geral da OJM, que vai 
dirigir a organização por cinco 
anos, disse que a principal li-
nha de liderança passa por, en-
tre outros aspectos, trabalhar 
para a continuidade do partido 
Frelimo na governação do país. 

E um dos focos imediatamente 
indicados é a recuperação das 
autarquias dirigidas pela opo-
sição.

Acrescentou que, ainda na 
primeira linha, consta o desa-
fio de defender os interesses 
da juventude moçambicana, 
o que implica dar resposta às
principais questões que a apo-
quentam como, por exemplo,
a falta de emprego e de habita-
ção própria.

A própria reorganização, 
na perspectiva de rejuvenesci-
mento, é, segundo Livone, ou-
tro factor que merecerá aten-
ção do seu elenco.

Afirmou ainda que a OJM 
vai se envolver em movimen-
tos de solidariedade, sobretudo 
para com as vítimas do ter-
rorismo na província de Cabo 
Delgado.

“Não temos muito, mas 
vamos partilhar com os nossos 
irmãos o pouco que a Frelimo 
nos dá”, sublinhou, avançando 
que a organização incentivará 
campanhas de ajuda aos mais 
necessitados.

Por outro lado, afirmou 

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, en-
dereçou uma mensagem de felicitações à sua 
Majestade Rainha Isabel II do Reino Unido da 
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, pela celebra-
ção de Bodas de Platina. 

Na sua mensagem, o estadista moçambica-
no afirma que, como parceiro bilateral, Moçam-
bique continua a valorizar a cooperação de que 
desfrutam os dois países em vários domínios, 
sobretudo nos sectores da agricultura, finanças, 
saúde, recursos minerais, água, entre outros, 
que têm sido tão cruciais para o desenvolvi-
mento do país. “Ao celebrarmos este jubiloso e 
marcante evento, gostaria de associar a voz dos 
moçambicanos à da comunidade internacional, 

rendendo homenagem à Vossa Majestade pelo 
papel que tem desempenhado ao longo dos úl-
timos 70 anos para preservar a paz e promover a 
amizade e desenvolvimento em todo o mundo, 
incluindo Moçambique”, diz ainda a mensagem 
do Chefe do Estado. 

O Presidente Nyusi refere ainda estar con-
fiante que as relações bilaterais de amizade, 
solidariedade e cooperação continuarão a refor-
çar-se para o benefício mútuo dos dois países e 
povos. 

“Neste momento festivo, desejo a Vossa Ma-
jestade boa saúde e muitos sucessos no desem-
penho das Vossas nobres funções”, lê-se ainda 
na mensagem do Presidente da República.

CERCA de 20 mil bolsas de for-
mação estão a ser disponibiliza-
das pelo Governo aos jovens da 
região sul do país, no quadro de 
um programa que visa muni-los 
de conhecimentos e habilidades 
para desenvolverem projectos de 
geração de renda.

O acto está a coberto da ini-
ciativa “Acredita Emprega” e foi 
lançado ontem em Salamanga, 
distrito de Matutuine, na pro-
víncia de Maputo, pelo Secre-
tário de Estado da Juventude e 
Emprego, Oswaldo Petersburgo.

Na ocasião, o governante 
avançou que a carpintaria, me-
cânica de automóveis, corte e 
costura e sistema de refrigeração 
são algumas áreas de formação 
que, numa primeira fase, vão 
abranger jovens dos distritos 
da Manhiça, Matutuine, Mato-
la e KaMaxakeni, da província e 
cidade da Maputo, respectiva-
mente. Petersburgo deu a co-
nhecer ainda que as candidatu-
ras poderão ser feitas através das 
plataformas digitais ou ainda por 
via dos promotores locais cria-
dos pela Secretaria de Estado da 
Juventude e Emprego.

“Vai ser atribuída a bolsa 
àquele que responder aos crité-
rios do programa. Este progra-

AFIRMA SILVA LIVONE, SECRETÁRIO-GERAL DA OJM

O nosso dever é manter
a Frelimo na governação

PR felicita 
Rainha Isabel II

Silva Livone compromete-se a defender os interesses da juventude moçambicana

A ORGANIZAÇÃO da Juventu-
de Moçambicana é, até ao mo-
mento, a única voz do partido 
Frelimo que manifestou publi-
camente o apoio ao Presidente 
Filipe Nyusi para um terceiro 
mandato na direcção máxima 
desta organização política.

O posicionamento apre-

sentado em sede do II congres-
so, e recentemente reafirmado 
na reunião do Comité Central, 
gerou um intenso debate na 
esfera pública nacional. Mas, o 
novo secretário-geral da OJM 
esclarece que não há motivos 
para tal porque “o que a OJM 
está a fazer é um simples exer-

cício democrático.”
E disse mais: “o nosso apoio 

é para a presidência do nosso 
partido. Quando chegar a vez 
de se escolher o Presidente da 
República, a Frelimo poderá 
pronunciar-se publicamente. 
O nosso partido é bastante or-
ganizado.”

Disse ainda que o braço ju-
venil do partido no poder vai 
continuar a reafirmar o seu 
apoio à actual liderança da Fre-
limo para mais cinco anos, ex-
plicando que “os presidentes 
da Frelimo, segundo os estatu-
tos, cumprem um mandato de 
cinco anos.”

Novos critérios para 
eleição de membros
COM os novos estatutos apro-
vados no seu II congresso, a 
eleição de membros para car-
gos nesta agremiação passou 
a ter um novo critério. Por 
exemplo, agora só podem ser 
candidatos a secretário-geral 
jovens que não tenham mais de 
30 anos.

Sobre os fundamentos que 
suportam esta inovação, Silva 
Livone disse que a ideia é ofe-
recer maior coerência à própria 
organização.

“Muitas vezes, quando se 
dizia que o estatuto permite 
que concorram para os órgãos 
os jovens com 15 a 35 anos de 
idade, já na liderança havia uma 
incoerência porque um secre-
tário-geral eleito com 35 anos 
fazia um mandato e saía com 
40 anos de idade”, explicou. 
“Então, tomou-se a decisão de 
que o secretário-geral tem de 
ser eleito com um máximo de 
30 anos, que é para fazer o seu 
mandato e terminar dentro dos 

35 anos”, prosseguiu. 
Aliás, o nosso interlocutor 

reconheceu que este novo fi-
gurino foi determinante para 
a sua eleição. Por isso, “acabo 
por ser o mais novo entre os jo-
vens camaradas e amigos que 
entraram comigo e que mais 
convivência política teve. En-
tão, isso deu-me uma certa 
vantagem neste contexto de 
rejuvenescimento”, conside-
rou. No capítulo dos desafios 
que se impõem à OJM neste 
momento, o novo secretário-
-geral da agremiação destaca
o trabalho que deverá ser feito
para que os candidatos da Fre-
limo sejam eleitos nos próxi-
mos pleitos eleitorais, mas não 
é somente isso: “a mobilização 
deverá ser a nossa prioridade”, 
indicou.

“Vamos trabalhar de modo 
a assegurar a vitória do nosso 
partido. Para isso, o primeiro 
desafio vai ser a mobilização, 
e achamos que esse é o nos-

so forte”, afirmou, exortando 
que não se apregoe apenas o 
discurso de vitória, mas “te-
mos que trabalhar para isso”.

Uma outra aposta, acres-
centou Silva Livone, está no 
domínio da auscultação dos 
próprios jovens para perceber 
como é que eles querem que 
a organização trabalhe para o 
alcance dos objectivos traça-
dos.

Por outro lado, e respon-
dendo à orientação da direc-
ção da Frelimo para tornar a 
OJM numa organização fi-
nanceiramente sustentável, o 
nosso entrevistado disse, sem 
detalhar, que a aposta pren-
de-se no empreendedorismo.

Uma outra fonte de arre-
cadação de receitas é o pa-
gamento de quotas, uma vez 
que, segundo disse, as con-
tribuições dos membros são 
sempre importantes na sus-
tentabilidade de organizações 
desta natureza.

haver necessidade de reforçar 
a intervenção da organização 
na diáspora, onde há muitos 
jovens moçambicanos. Assim, 
segundo disse, a cooperação 

internacional aparece como 
um dos pontos de atenção nos 
próximos cinco anos.

“A Organização da Mulher 
Moçambicana avançou muito 

nesse sentido e está bem estru-
turada lá fora. Por isso, quere-
mos que a OJM também esteja 
bem representada além fron-
teiras”, referiu.

Estamos com o presidente do partido
“O que estamos a dizer é 

que nós, jovens da OJM, no XII 
Congresso do partido, estare-
mos firmes, unidos e alinha-
dos com o nosso Presidente 
Filipe Nyusi”, clarificou Silva 
Livone.

SILVA Fernando Livone nasceu no distrito 
de Mocuba, província da Zambézia, a 6 de 
Agosto de 1991. Aos 30 anos de idade assume 
a liderança do braço juvenil da Frelimo, par-
tido em que filiou-se por via desta organiza-
ção em 2006, na altura com 15 anos. Dentro 
da agremiação, já assumiu cargos desde a 

zona até ao nível provincial e, nas eleições 
gerais de 2019, foi eleito membro da Assem-
bleia Provincial da Zambézia pela bancada 
da Frelimo, da qual é porta-voz. Professor 
de profissão, formado pelo Instituto de For-
mação de Professores (IFP) da Munhuana, 
província de Maputo, em 2010, Silva Livone 

já deu aulas em várias escolas nos distritos de 
Mocuba e Lugela, assim como assumiu car-
gos de chefia no Serviço Distrital de Educa-
ção, Juventude e Tecnologia de Quelimane. 
Nesta qualidade é, igualmente, director da 
Escola Primária do 1.º e 2.º Grau de Ivagala-
ne, na cidade de Quelimane.

Breve percurso do SG

Governo alarga oportunidades 
de emprego para juventude

ma não tem dono a não serem 
os próprios jovens, por isso, va-
mos pautar pela transparência e 
inclusão”, disse o Secretário de 
Estado, avançando que o “Acre-
dita Emprega” tenciona apoiar 
aquelas pessoas que, não ten-
do condições socioeconómicas 
adequadas, pretendem ser mais 
produtivos.

O lançamento do programa 
foi testemunhado pela  Secre-
tária de Estado na província de 
Maputo, Vitória Diogo, a admi-
nistradora do distrito de Matu-

tuine, Juliana Mwito, entre ou-
tros. Na sua intervenção, Vitória 
Digo apelou à juventude a fazer 
boa gestão dos fundos a serem 
canalizados na formalização dos 
seus negócios, e chamou aten-
ção para que evitem aplicá-los 
em assuntos não definidos no 
projecto.  Aconselhou que, caso 
os jovens tencionem tornar-se 
empresários de sucesso precisam 
focar-se na utilização racional 
dos recursos e saber fazer a devi-
da maximização. 

“Apliquem os fundos e os 

conhecimentos para poderem 
criar as suas micro-empresas. 
Saibam distinguir entre a receita 
e o lucro, valorizem as formações 
e atentem-se sobre as responsa-
bilidades que têm como peque-
nos empresários de hoje, mas 
pretendem ser grandes empre-
sários de amanhã”, aconselhou 
Vitória Diogo.

A iniciativa “Acredita Em-
prega”  enquadra-se no progra-
ma EMPREGA, cujo patrono é o 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi.

Petersburgo interage com os jovens no lançamento do “Acredita Emprega”

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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República de Moçambique
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Convite para Concurso
(Actualização)

Contratação de Serviços
Aquisição de licenças de acesso a bibliotecas digitais

Contratante: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior (MCTES)
Projecto: Projecto de Melhoramento de 
Desenvolvimento de Competências em Moçambique 
(MozSkills)
Título do Contrato: Aquisição de licenças de acesso a 
bibliotecas digitais
País: Moçambique
Doação nº:  IDA-D716-MZ
RFB No: GD45/MORENET/21
Emitido em: 31 Maio de 2022

1.  O Governo de Moçambique recebeu um Donativo
do Banco Mundial para financiar o Projecto de
Melhoramento de Desenvolvimento de Competências
em Moçambique (MozSkills) e pretende aplicar parte
dos fundos para Aquisição de licenças de acesso a
bibliotecas digitais.

2.  Os concorrentes podem concorrer para um ou mais
contratos conforme melhor descrito nos Documentos
do Concurso. Os concorrentes que pretendem oferecer
descontos no caso de serem adjudicados em mais de
um contrato, podem fazê-lo desde que os descontos
estejam incluidos na carta da proposta.

3.  O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
convida os concorrentes a apresentarem as suas
propostas seladas para:

•  Lote 1 – Licenças de acesso a Jornais Científicos
electrónicos (e-Journals)

•  Lote 2 – Licenças de acesso a livros electrónicos
(e-Books)

4.  O concurso será conduzido através dos procedimentos
do Concurso Público Internacional através do pedido
de oferta conforme especificado no regulamento
de Procurement do Banco Mundial para Mutuários
de Operações de Financiamento de Projectos
de Investimento datado de Novembro de 2020

(“Regulamento de Procurement”) e é aberto a 
todos concorrentes elegíveis conforme definido no 
Regulamento de Procurement.

5.  Os concorrentes elegíveis e interessados podem obter
mais informações no Ministério da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior e consultar os Documentos do
Concurso no endereço abaixo indicado, das 8.00 horas
às 16.00 horas (de Segunda a Sexta-Feira).

6.  Os Documentos do Concurso, em inglês, podem ser
obtidos pelos concorrentes elegíveis e interessados
mediante solicitação por escrito junto do endereço
abaixo. Os Documentos do Concurso serão enviados
por correio electrónico conforme solicitados.

7.  As propostas devem ser entregues no endereço abaixo
indicado até ao dia 14 de Julho de 2022, às 10.00
horas locais. Não serão aceites propostas em formato
electrónico. As propostas recebidas tardiamente serão
rejeitadas. A abertura das propostas será pública na
presença dos representantes dos concorrentes ou
qualquer pessoa que desejar participar às 10.00 horas
locais do dia 14 de Julho de 2022 no endereço abaixo
indicado

8.  Todas propostas devem ser acompanhadas de uma
garantia bancária, para cada lote, como se segue:

• Lote 1: US$ 3.200,00
• Lote 2: US$ 2.000,00

9. O endereço acima referido é o seguinte:

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Departamento de Aquisições 
Av. Patrice Lumumba, 770
Tel. +258 21352800 
Fax. +258 21352860
Email- procurement.piu@mctes.gov.mz; 
departamento.aquisicoes@mctes.gov.mz 
Maputo-Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES

FUNDO DE GESTÃO DE CALAMIDADES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastre (INGD), através do Fundo de

Gestão de Calamidades (FGC), convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas
inscritas no Cadastro Único a apresentarem propostas fechadas para prestação de serviços de
transporte terrestre de carga e de passageiros de acordo com os concursos abaixo discriminados:

No
Número do 
Concurso

Objecto Modalidade
Garantia 

Provisória
(em Mt)

Validade
Hora e data 
da entrega 

da proposta

Hora de 
Abertura 

da proposta

1
25A1652CP/
CP/37/INGD/

FGC/2022

Prestação de 
serviços de 
transporte 

terrestre de 
carga

Concurso 
Público

L1 – 1 500 
000 

L2 –    750 
000

L3 – 1 500 
000

120 dias
26/6/2022

09 horas
26/6/2022

9.30

2
25A1652CP/
CP/38/INGD/

FGC/2022

Prestação de 
serviços de 
transporte 

terrestre de 
passageiros

Concurso 
Público

225 000,00 120 dias
26/6/2022

11 horas
26/6/2022

11.30

3
25A1652CP/
CP/39/INGD/

FGC/2022

Prestação 
de serviços 
de aluguer 
de viaturas 

ligeiras

Concurso 
Público

150 000,00 120 dias
26/6/2022

11 horas
26/6/2022

11.30

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do
Concurso ou adquirí-los no Fundo de Gestão de Calamidades, Sita na Rua Gare de Mercadorias nº
690, Parque do INGD, pelas importâncias não reembolsáveis, acima indicadas, das 9.00 horas às
14.00 horas, mediante a apresentação do talão de depósito que deve ser feito na Conta Bancária
nº 20566318410001 BCI/Fundo de Gestão de Calamidades pela importância não reembolsável,
segundo a tabela acima.

3. O Concurso será regido pelo Manual de Procedimentos Administrativos e Financeiros do FGC,
aprovado pelo Diploma Ministerial nº 96/2019 de 7 de Outubro.

Maputo, aos 6 de Junho de 2022
Autoridade competente

(Ilegível)O 
PRESIDENTE da 
Frelimo e da Repú-
blica, Filipe Nyusi, 
agradeceu ontem ao 
Vietname o apoio 

prestado à candidatura de 
Moçambique a membro não-
-permanente do Conselho
de Segurança (CS) da Orga-
nização das Nações Unidas
(ONU) para o mandato 2023-
2025, cuja eleição decorre já
na próxima quinta-feira, em
Nova Iorque.

A gratidão foi manifes-
tada durante um encontro 
virtual que o Chefe do Esta-
do, na sua qualidade de Pre-
sidente da Frelimo, manteve 
com o secretário-geral do 

Partido Comunista do Viet-
name, Nguyen Phu Trong.

Filipe Nyusi caracte-
rizou como incondicional 
o suporte dado por aquele
país asiático, manifestando-
-se confiante na eleição de
Moçambique em reconhe-
cimento aos esforços em-
preendidos para que o país
consiga o assento no Conse-
lho de Segurança.

Neste sentido, e seguindo 
a mesma linha, o Presiden-
te da República assegurou 
que as autoridades nacionais 
vão continuar a apoiar as 
candidaturas do Vietname a 
organismos internacionais, 
referindo-se ao caso concre-

to do Conselho dos Direitos 
Humanos das Nações Unidas, 
órgão para o qual aquele país 
pretende uma reeleição.

O Chefe do Estado abor-
dou igualmente a posição 
neutral que o país adoptou 
face ao conflito entre a Rússia 
e a Ucrânia e pediu para que 
a mesma não seja entendida 
como um incentivo à guerra, 
mas como uma oportunidade 
que se dá às partes envolvi-
das para privilegiarem solu-
ções pacíficas e baseadas no 
diálogo.

“A nossa própria expe-
riência nos faz crer que os 
conflitos devem ser resolvi-
dos com base no diálogo. É 

essa mensagem que quere-
mos levar ao mundo, atra-
vés da nossa candidatura a 
membro não-permanente 
do Conselho de Segurança 
da ONU, que é para aprimo-
rarmos o desencorajamento 
às guerras na humanidade”, 
sublinhou Nyusi.

Por seu turno, o secretá-
rio-geral do Partido Comu-
nista do Vietname, que con-
gratulou o desenvolvimento 
alcançado por Moçambique 
nos últimos anos, disse que 
o Governo do seu país enten-
de a posição assumida pelas 
autoridades nacionais face a 
este conflito que opõe a Rús-
sia e a Ucrânia.

OS partidos Frelimo e Comunista do 
Vietname (PCV) reafirmaram o compro-
misso de continuar a manter as relações 
de cooperação bilateral que permitem 
a troca de experiências entre estas duas 
formações políticas.

Esta vontade expressa no encontro 
virtual que o Presidente da Frelimo, Fi-
lipe Nyusi, manteve com o secretário-
-geral do Partido Comunista do Vietna-
me, Nguyen Phu Trong, assenta e reitera 
as históricas relações existentes entre os
povos das duas nações.

Na ocasião, os dois líderes aborda-
ram questões de fundo sobre as suas 
organizações, bem como informações 
atinentes à vida social, política e eco-
nómica das duas nações, por se tratar de 
partidos que, nos seus países, suportam 
governos.

Filipe Nyusi destacou diferentes 

eventos que marcaram as relações his-
tóricas entre a Frelimo e o partido vie-
tnamita ao longo de quase 60 anos de 
cooperação, manifestando vontade de 
continuar a honrar os acordos rubrica-
dos entre ambas partes.

“Nós continuamos firmes em refor-
çar a nossa cooperação bilateral com a 
República Socialista do Vietname e com 
o PCV em todos os domínios de interesse 
mútuo”, disse Nyusi, anunciando de-
pois a promessa de efectuar uma visita
oficial àquele país asiático, na sequência
de um convite que lhe foi formulado há
já algum tempo, mas inviabilizado pela
Covid-19.

O Presidente da Frelimo convidou 
ainda o secretário-geral do Partido Co-
munista do Vietname a visitar Moçam-
bique.

“De forma oficial, faremos um con-

vite para as celebrações dos 60 anos do 
partido Frelimo, ainda este mês”, de-
clarou Nyusi, salientando que igual-
mente será formulado um convite ao 
PCV a participar no XII Congresso da sua 
organização política, agendado para Se-
tembro próximo, por forma a que pos-
sam “ouvir as nossas experiências e para 
transmitirem ao povo vietnamita o calor 
da nossa irmandade”, referiu.

Por outro lado, Nguyen Phu Trong 
garantiu que Moçambique e a Frelimo 
continuarão a receber apoio vietnami-
ta para impulsionar o desenvolvimento 
do país e fortificar as relações históricas 
existentes entre as duas nações, povos e 
partidos políticos.

Agradeceu ainda o convite que lhe 
foi formulado para testemunhar a rea-
lização dos dois importantes eventos da 
Frelimo.

Estreitadas relações 
de cooperação com PCV

CANDIDATURA DE MOÇAMBIQUE AO CS DA ONU

Nyusi agradece 
apoio do Vietname

País pode ser membro não-permanente do CS da ONU na próxima quinta-feira

Fo
to

 d
e 

I.
 P

er
ei

ra

LEMBRETE

Já renovou a 
sua Subscrição 

dos jornais?

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

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

Faça a sua  subscrição e receba o seu 

Jornal em casa!

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

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

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

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

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
A Juíza d Direito

Nilza Neemias Covane
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
4ª Secção

ANÚNCIO

Faz saber que pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm 

éditos de  trinta dias,  citando o executado Oliveira Bernardo Oliveira, com último 

domicílio 7 de Setembro, zona nº 3, Qº nº 2, cidade de Chimoio, actualmente em 

parte incerta, para, no prazo de 10 (dez) dias, que começa a correr depois de findo 

o dos éditos, a contar da data da afixação deste edital, pagar ao exequente Banco

Comercial e de Investimentos, SA (BCI, SA), a quantia de 468 827,61MT em

dívida nos Autos de Execução Ordinária para o Pagamento de Quantia Certa,

registados sob o nº 90/2019-Z, que pelo Cartório da Quarta Secção lhe move o

referido exequente, ou no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal

pagamento e do mais que acrescer, ou deduzir a oposição que tiver nos termos do

artigo 812º e seguintes do CPC, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito

ao exequente, prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo melhor consta

do duplicado da petição inicial, que se encontra arquivado no Cartório desta Secção

à sua disposição, podendo levantá-lo dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 21 dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e vinte e dois

A Escrivã de Direito

Flora da Graça Adriano

Verifiquei

A Juíza de Direito

Sofia Abdul Carimo Sulemane Manjate

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Serviços de Consultoria para a “Revisão do Projecto e Supervisão do Contrato de Obras Civis para a Reabilitação e Melhoramento 
da Secção da Estrada R1251 de 59 km entre Mueda e Nambungale e Construção de 5,4 km de Desvio (Bypass) do Distrito de 
Mueda na Província de Cabo Delgado”

(PROJECTO SUB-REGIONAL DE FACILITAÇÃO DOS TRANSPORTES E DO COMÉRCIO DA SADC)

Número do Concurso: 47A003041/CP/21/2022

SUBVENÇÃO Nº: 
IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO: P-Z1-D00-053

A República de Moçambique tenciona solicitar financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) para custos do Projecto Sub-
Regional de Transporte e Facilitação do Comércio da SADC, parte do Corredor de Desenvolvimento de Mtwara e tenciona aplicar parte 
desse montante em pagamentos elegíveis ao abrigo do Contrato de Serviços de Consultoria para a “Revisão do Projecto e Supervisão do 
Contrato de Obras Civis para a Reabilitação e Melhoramento da Secção da Estrada R1251 de 59 km entre Mueda e Nambungale 
e Construção de 5,4 km de Desvio (Bypass) do Distrito de Mueda na Província de Cabo Delgado”. O Desembolso, relativamente a 
quaisquer contratos assinados após este processo de contratação, estará sujeito à aprovação do financiamento pelo BAD.

Os serviços incluídos ao abrigo destes Serviços de Consultoria são:

• Revisão do Projecto e Serviços de Supervisão do Projecto para a execução do Contrato de Obras Civis;
• Relativamente aos Serviços de Supervisão, o Consultor deve assegurar-se de que as obras de construção sejam concluídas 

dentro do orçamento e do prazo do contrato com a qualidade especificada, com o mínimo impacto nos utentes da estrada, na 
comunidade envolvente e no ambiente. 

A duração dos Serviços é estimada em 36 meses.

A Administração Nacional de Estradas (ANE, IP) convida agora consultores elegíveis a manifestarem o seu interesse na prestação destes 
serviços. Os consultores interessados devem fornecer informações que indiquem que estão qualificados para executar os serviços (brochuras, 
descrição de tarefas semelhantes, experiência em condições semelhantes, disponibilidade de habilidades apropriadas do pessoal, 
etc.). Consultores podem constituir consórcios para aumentar suas hipóteses de qualificação.

Os critérios de elegibilidade, o estabelecimento da lista curta e o processo de selecção deverão estar de acordo com os procedimentos do 
Banco Africano de Desenvolvimento “Quadro de Aquisições para Operações Financiadas pelo Grupo do Banco” [“Procurement Framework 
for Bank Group-Funded Operations”]  datado de Outubro 2015 que se encontra disponível no site do Banco em http: //www.afdb.
org. 

Consultores interessados poderão obter mais informações, incluindo os Termos de Referência, no endereço abaixo durante as horas normais 
de expediente das 7.30 às 15.30 horas de segunda a sexta-feira.

As Manifestações de Interesse, na Língua Inglesa, devem ser submetidas (por correio electrónico ou em formato físico) no 
endereço abaixo indicado até às 10.00 horas, hora local de Moçambique, no dia 7 de Julho de 2022 e devem estar claramente 
assinaladas: 

Concurso Número: 47A003041/CP/21/2022
“Revisão do Projecto e Supervisão do Contrato de Obras Civis para a Reabilitação e Melhoramento da Secção da Estrada R1251 
de 59 km entre Mueda e Nambungale e Construção de 5,4 km de Desvio (Bypass) do Distrito de Mueda na Província de Cabo 
Delgado.”

Administração Nacional de Estradas – ANE,IP
Gabinete do Director-Geral
Avenida de Moçambique, 1225
Maputo, Mozambique
Tel.: +258-21-476163/7
Email: mueda.negomano@ane.gov.mz

mueda.negomano@gmail.com

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
Departamento de Aquisições

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
MOZAMBIQUE

Consultancy Services for “Design Review and Supervision of the Civil Works Contract for the Rehabilitation and Upgrading of 
R1251 Road Section of 59 km between Mueda and Nambungale and Construction of 5.4 km of the Mueda Town Bypass in Cabo 
Delgado Province”

(SADC SUB REGIONAL TRANSPORT AND TRADE FACILITATION PROJECT)

Bid Number: 47A003041/CP/21/2022

GRANT NR: 
PROJECT ID: P-Z1-D00-053

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

The services included under this Consultancy Services are:
• Design Review and Supervision Services for the Civil Works Contract execution;

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

The duration of the Services will be 36 months.

The National Roads Administration (ANE, IP) now invites eligible consultants to indicate their interest in providing these services. 
Interested consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the services (brochures, description 
of similar assignments, experience in similar conditions, availability of appropriate skills among staff, etc.). Consultants 
may constitute joint-ventures to enhance their chances of qualification. 

Eligibility criteria, establishment of the short-list and the selection procedure shall be in accordance with the African Development 
Bank’s “Procurement Policy for Bank Group-Funded Operations” dated October 2015, which are available on the Bank’s website 
at http://www.afdb.org.

Interested consultants may obtain further information, including the Terms of Reference, at the address below during office 
hours 7.30 to 15.30 hours local time from Monday to Friday.

Expressions of Interest in English Language must be delivered (by email or by hardy copy submission) to the address 
below by 10.00 hours Mozambique local time, on 7th July, 2022 and must be clearly marked: 

Bid Number: 47A003041/CP/21/2022
“Design Review and Supervision of the Civil Works Contract for the Rehabilitation and Upgrading of R1251 Road 
Section of 59 km between Mueda and Nambungale and Construction of 5.4 km of the Mueda Town Bypass in Cabo 
Delgado Province.”

Administração Nacional de Estradas – ANE,IP
Gabinete do Director-Geral
Avenida de Moçambique 1225
Maputo, Mozambique
Tel:+ 258-21-476163/7
Email: mueda.negomano@ane.gov.mz

mueda.negomano@gmail.com 4980

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CONVITE DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E PRÉ-QUALIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SÍSMICA

A Sasol Petroleum Temane Limitada ("Sasol") convida os for-
necedores interessados no fornecimento de Aquisição Sísmica o 
"Participante" ou os "Participantes") a responderem a esta mani-
festação de interesse e de pré-qualificação.

A Sasol está empenhada em melhorar a participação das empre-
sas moçambicanas de propriedade local (parcial ou total) nos 
seus projectos e, por conseguinte, incentiva a formação de par-
cerias entre empresas moçambicanas de propriedade local e for-
necedores internacionais de fornecimento de Aquisição Sísmica 
na totalidade ou parte do escopo de trabalho, que serão tidas em 
conta na avaliação das respostas. Não obstante, a entidade 
jurídica de um Participante deverá, pelo menos, estar registada 
ou estar disposta a registar a sua empresa em Moçambique. 

Dados os requisitos documentais e de especificação detalhados 
associados ao fornecimento de serviços Sísmicos os Partici-
pantes interessados são solicitados a contactar a Sasol, através 
do endereço electrónico abaixo indicado, para obter uma cópia 
do documento de pré-qualificação ("Questionário de Pré-qualifi-
cação“)

A Sasol pré-qualificará os Participantes assente numa fonte res-
peitável que não comprometa a entrega em termos de custo, 
tempo, segurança, saúde e ambiente, ou seja, qualidade, fiabili-
dade e histórico anterior relevante de entrega bem sucedida do 
Participante, ao(s) seu(s) parceiro(s) técnico(s) e o(s) seu(s) sub-
contratado(s) deve(m)  apresentar um padrão internacional 
aceitável da indústria e cumprir com todos os requisitos de 
acordo com a lei em vigor em Moçambique.

Caso deseje participar neste processo de pré-qualificação, terá 
de responder até às 16h00 (hora de Moçambique) do dia 23 de 
Junho de 2022 com respostas e documentação para cada uma 
das perguntas apresentadas no Questionário de Pré-qualifi-
cação. O participante deve fornecer a sua resposta em língua 
inglesa. A sua resposta deve ser enviada para o seguinte en-
dereço electrónico da Sasol:

WellDeliveryPrequalification@sasol.com   

Por favor, indique o seguinte no cabeçalho do seu e-mail:

"PRÉ-QUALIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SÍSMICOS” 

Todas as informações em epígrafe e os documentos de pré-quali-
ficação que apresentar destinam-se apenas a identificar pos-
síveis fornecedores com capacidade de aprovisionamento, e não 
deverão de forma alguma ser interpretados como um comprom-
isso da Sasol adjudicar um contrato a um Participante.  Por favor, 
não submeta a proposta com preços. 

É intenção da Sasol encorajar e identificar Participantes capazes 
para o fornecimento de uma Aquisição Sísmica e posteriormente 
convidar apenas os Fornecedores capazes, no parecer exclusivo 
da Sasol, a apresentar uma proposta mais detalhada. No entan-
to, a Sasol não será obrigada a adjudicar nenhuma proposta 
como resultado deste processo de pré-qualificação.

Sasol Petroleum Temane Limitada ("Sasol") invites interested 
Seismic Acquisition (“Seismic”) suppliers (the “Participant” or 
“Participants”) to provide a response to this prequalification 
process. 

Sasol is committed to improve the participation of locally owned 
Mozambique Companies (partially or wholly) in its projects and 
therefore Sasol encourages the formation of partnerships be-
tween locally owned Mozambique companies and international 
Seismic Acquisition suppliers for all or part of the scope, which 
will be taken into account in the evaluation of responses. Not-
withstanding this, a Participant’s legal entity shall at least be 
registered or be willing to register their organisation in Mozam-
bique. 

Given the detailed documentary and specification requirements 
associated with the supply of Seismic interested Participants 
are requested to contact Sasol, via the e-mail address set out 
below, for a copy of the prequalification document (“Prequalifi-
cation Questionnaire”). 

Sasol shall prequalify Participants on the basis that all else is 
equal with a reputable source that does not compromise deliv-
ery in terms of cost, time, safety, health, and environment, i.e. 
quality, reliability and past relevant history of successful deliv-
ery of the Participant, its technical partner(s) and its subcon-
tractor(s) must be of good international industry standard and 
comply with all Mozambique regulatory requirements.

In the event you wish to participate in this prequalification pro-
cess, you will need to respond by 16:00 (Mozambique time) on 
23 June 2022 with answers and evidence to each of the ques-
tions set out in the Prequalification Questionnaire. A Participant 
must provide its response in the English language. Your 
response shall be made to the following Sasol e-mail address:

WellDeliveryPrequalification@sasol.com   

Kindly state the following in your e-mail header:

“PREQUALIFICATION: SEISMIC ACQUISITION SERVICES”

All information above and the prequalification documents you 
submit are aimed at identifying capable sources of supply only 
and shall in no way be construed as a commitment from Sasol to 
award any contract to any Participant.  Kindly do not submit a 
priced proposal.

It is the intent of Sasol to encourage and identify capable Partic-
ipants for the supply of Seismic and then invite only those capa-
ble Providers, in the sole opinion of Sasol, to submit a more de-
tailed tender. However, Sasol shall not be obligated to effect any 
tender as a result of this prequalification process.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

2ª SECÇÃO COMERCIAL

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

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

Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane

4975

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DA MANHIÇA

MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP 

DELEGAÇÃO DA MANHIÇA  
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Instituto Nacional de Acção Social,IP, através do Orçamento de Estado Para implementação do Plano Operacional do Instituto Nacio-

nal de Acção Social Delegação da Manhiça convida as entidades a apresentarem propostas fechadas, para os seguintes concursos.

Concurso
Metodologia de 

Concurso
Objecto do Concurso

Custo do 
Caderno

Data e Hora de 
Entrega

Data e Hora de 
Abertura

Caução Provisória
(MT)

Nº5/INAS,IP-Manhiça/
RAq/2022

Pequena 
Dimensão 

Fornecimento de 
Material de Escritório e 
Consumíveis

1,500,00
16/6/2022 às 
9.00 horas

16/6/2022 às 
9.30 horas

N/A

Nº6/INAS,IP-Manhiça/
RAq/2022

Pequena 
Dimensão 

Fornecimento de 
Combustível e 
Lubrificantes

1,500,00
16/6/2022 às 
9.40 horas

16/6/2022 às 
10.00 horas

N/A

Nº16/INAS,IP-Manhiça/
RAq/2022

Por Cotação 
Serviço de Limpeza e 
Jardinagem

-
16/6/2022 às 
10.15 horas

16/6/2022 às 
10.30 horas

N/A

Nº14/INAS,IP-Manhiça/
RAq/2022

Por Pequena 
Dimensão 

Fornecimento de Cadeiras 
de Roda

1,500,00
16/6/2022 às 
13.00horas

16/6/2022 às 
13.15 horas

N/A

Nº17/INAS,IP-Manhiça/
RAq/2022

Por Cotação 
Fornecimento de Lite 
Fresco

-
16/6/2022 às 
13.20 horas

16/6/2022 às 
14.00 horas

N/A

Nº16/INAS,IP-Manhiça/
RAq/2022

Por Pequena 
Dimensão

Serviço de Reparação de 
Viaturas e Acessórios

1.000,00
16/6/2022 às 
13.20 horas

16/6/2022 às 
14.00 horas

N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los no endereço 
abaixo indicado pela importância não reembolsável, por cada conjunto. O pagamento deverá ser em depósito directo no INAS,IP Dele-
gação da Manhiça na hora normal de expediente, das 7.30 às 15.30. O período de validade das Propostas será de 90 (noventa) dias, 
a partir da data de abertura das mesmas.

3. As propostas deverão ser entregues e abertas em sessão pública, no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem 
comparecer:

4. 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 nº5/2016, de 8 de Março.

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
DELEGAÇÃO DA MANHIÇA 

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

Manhiça, aos 6 de Junho de 2022
(Assinatura Ilegível) 4976

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA 
PROVÍNCIA DE MAPUTO

Av. Dr. Nkutumula, nº 167, 1º 
andar, Prédio Hamburguesa - 

Matola
1ª Secção Cível

ANÚNCIO

Pela Primeira Secção Cível 
do Tribunal Judicial da 
Província de Maputo, nos 
Autos de Acção Especial 
de Divisão de Coisa Co-
mum, registados sob o nº 
01/22/B, pendentes nesta 
Secção, correm éditos de 20 
(vinte) dias, contados da 
segunda e última publicação 
deste anúncio, citando as 
rés: Silvia Mária Francisco 
Varela Paulino, com últi-
mo domicílio conhecido no 
Bairro da Mozal, contacto: 
82-8949000, Esperança 
Elizabeth Francisco Va-
rela Paulino, com último
domicílio conhecido no Bair-
ro da Mozal, contacto: 84-
0377832, Sónia de Fátima
Varela Paulino, com último
domicílio conhecido no Bair-
ro da Matola “A”, Rua Tomás
Nduda, nº 127/B, Rosa de
Rosário Varela Paulino, 
com último domicílio con-
hecido na cidade da Matola,
contacto: 82-3001296 e 
Kelly Laura Varela Pau-
lino Josefa, com último
domicílio conhecido na Av.
Marien Ngouabi, cidade de
Maputo, actualmente em
parte incerta, para, no pra-
zo legal de 10 (dez) dias, 
que começa a contar findos
o dos éditos, contestarem,
querendo, os presentes au-
tos, que lhes move a autora
Célia de Saraiva Varela
Paulino, pelos fundamentos
constantes da petição inicial, 
cujo duplicado se encon-
tra à disposição das citadas
no Cartório deste Tribunal,
onde poderá ser solicitado
em qualquer dia útil, dentro
das horas normais de expe-
diente. Advertindo-se-lhes
de que a falta de contestação 
importa à nomeação de peri-
tos, por força do nº 1 do arti-
go 1052 do CP Civil.

Matola, aos trinta e um dias 
do mês de Maio do ano dois 

mil e vinte e dois

 Escrivão de Direito
Dinis Francisco Nhantumbo

Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Berta Tiane

5003

Anúncio de Vagas

FORMADORES

Centro de Formação Profissional, sediado em Maputo, pretende recrutar 
formadores para projectos de formação a serem implementados em quatro 
distritos da Zona Sul nas seguintes áreas:

1. Canalização;

2. Carpintaria;

3. Mecânica Auto;

4. Sistemas de Refrigeração;

5. Corte & Costura;

6. Gestão e empreendedorismo;

7. Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sócioemocionais;

8. Empoderamento da Mulher;

9. Culinária & Confeitaria

Requisitos:

• Nível de licenciatura ou Formação Técnica na área de candidatura;

• No mínimo 3 anos de experiência profissional em docência na área que
irá leccionar;

• Conhecimento da metodologia de formação baseada em competências
(será uma vantagem);

• Capacidade de comunicação noutras Línguas Nacionais predominantes
na Zona Sul.

Os candidatos deverão enviar os seus CVs e certificados de habilitações literárias 
até ao dia 9 de Junho de 2022, indicando a área em que se candidatam, para o 
seguinte email: formadoresactuais@gmail.com

Maputo, aos 6 de Junho de 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO

ANÚNCIO

CITANDO CREDORES DESCONHECIDOS

Pela Nona Secção correm termos processuais uns Autos de Acção Executiva para 
Pagamento de Quantia Certa com Processo Ordinário, registados sob o nº 114/19/C, 
que o exequente Banco Comercial de Investimentos, SA (BCI), move contra o executado 
Onésio Alberto Matsinhe de Andrade, residente no Bairro T3, Q. 3, casa nº 387, cidade da 
Matola.

Para o pagamento da dívida no valor de 1 570 506,95MT (um milhão, quinhentos e 
setenta mil, quinhentos e seis meticais e noventa e cinco centavos), foram penhorados:

Verba nº 01
Um sofá de canto, em formato “L”, de 4 lugares, de napa e cor preta, em bom estado de 
conservação, avaliado em 15 000,00MT (quinze mil meticais);

Verba nº 02
Um televisor, do tipo plasma, de 32 polegadas, marca Samsung e cor preta, em bom estado 
de conservação, avaliado em 5 000,00MT (cinco mil meticais);

Verba nº 03
Uma ventoinha, de cor preta, da marca Sakyno, em estado razoável, avaliada em  
1 000,00MT (mil meticais);

Verba nº 04
Uma geleira de 2 portas, com dispensador de água, de cor cinzenta e marca KIC, em estado 
razoável, avaliada em 5 000,00MT (cinco mil meticais);

Verba nº 05
Um fogão a gás de 4 bocas e ferro, de cor preta e base cinzenta, da marca GL-General, em 
estado razoável, avaliado em 5 000,00MT (cinco mil meticais);

Verba nº 06
Uma botija de gás, de 11Kg, da marca Galp, em estado razoável, avaliada em 3 000,00MT 
(três mil meticais);

Verba nº 07
Um micro-ondas, de cor preta, da marca Syinix, avaliado em 2 000,00MT (dois mil 
meticais);

Verba nº 08
Um conjunto de mesa plástica de cor verde e 6 cadeiras pretas plásticas, em bom estado de 
conservação, avaliado em 1 500,00MT (mil e quinhentos meticais).

Total dos bens penhorados: 37 500,00MT (trinta e sete mil e quinhentos meticais).

Desta forma, são citados os credores desconhecidos para procederem à reclamação dos 
seus créditos no prazo de 20 (vinte) dias, contados da segunda e última publicação deste 
anúncio, finda a dilação de 10 (dez) dias.

Matola, aos dois do mês de Março de dois mil e vinte e dois

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei

O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça

5014
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

13ª SECÇÃO COMERCIAL

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

úteis, dentro das horas normais de expediente, com 
a advertência de que a falta de contestação importa 
o prosseguimento dos autos, seus ulteriores termos
até final à sua revelia.

Maputo, aos vinte e seis dias do mês de Abril do ano 
dois mil e vinte e dois

A Secretaria Judicial
(Ilegível)

Verifiquei
A Juíza de Direito

Maria da Luz

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

CONCURSO PÚBLICO
MZ-INE-295217-NC-RFB

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

1. O Instituto Nacional de Estatística (INE) recebeu uma Subvenção da Associação para o

Desenvolvimento Internacional (AID), uma instituição do Banco Mundial, para implementação

do Projecto de Estatísticas Nacionais e Dados para o Desenvolvimento (PENDD) e pretende usar

parte desses fundos a pagamentos elegíveis no âmbito do concurso para o qual foi emitido este

Anúncio.

2. O Instituto Nacional de Estatística (INE), através da UGEA, convida todos os concorrentes elegíveis 

e qualificados a apresentarem Propostas seladas para Prestação de Serviços para Produção e

Inserção de Spots na Rádio e Televisão.

3. O documento do concurso, em língua Portuguesa, poderá ser adquirido pelos interessados

que manifestarem o seu interesse, no endereço abaixo indicado, a partir do dia 6 de Junho de

2022, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais)
depositada na conta nº 577054, Millennium BIM, em nome do Instituto Nacional de
Estatística.

4. O prazo de validade das Propostas será de 120 dias e devem ser entregues no endereço abaixo

indicado, até ou antes das 10.00 horas do dia 29 de Junho de 2022. Não será permitida a

recepção electrónica da proposta. As propostas atrasadas serão rejeitadas. As propostas serão

abertas publicamente na presença dos representantes dos concorrentes participantes no

endereço abaixo às 10.15 horas, do mesmo dia e no mesmo endereço.

5. As propostas devem ser acompanhadas por uma garantia provisória válida por 150 dias, após a

abertura do concurso no valor de 70.000,00 MZN

6. Informações adicionais poderão ser obtidas directamente no endereço abaixo, entre às 8.00 e
15.30 horas, de segunda a sexta-feira.

7. A sessão pública de anúncio de posicionamento dos concorrentes terá lugar no dia 28 de Julho
de 2022 às 11.00 horas, no mesmo endereço indicado.

8. O endereço acima referido é o seguinte:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA 
/ UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS 
AQUISIÇÕES (UGEA)

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

6 de Junho de 2022

 A Autoridade Competente
(Ilegível)

4985 4987
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CONSELHO MUNICIPAL
SECRETARIADO DO CONSELHO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Solicitação de Expressões de Interesse

Concurso 12/0110/CS/01/2022

Contratação de Serviços de Consultoria Individual para a lavagem das paredes exteriores 
do Edifício-sede do CMM

No âmbito do plano das actividades do Conselho Municipal de Maputo pretende contratar um 

consultor individual para elaboração do projecto executivo da lavagem das paredes exteriores do 

Edifício-sede do CMM.

Perfil do Consultor:
• Licenciatura em Construção Civil;

• Experiência na elabroração de projectos executivos e fiscalização de obras;

Neste sentido, o CMM convida consultores elegíveis (pessoas singulares) a manifestarem interesse 
para execução do serviço. 

Os consultores interessados devem prover informação referente às suas qualificações para 
a execução do serviço (descrição de serviços similares, experiência em condições similares, 
disponibilidade e qualificação,etc).

A visita as instalações é de caracter obrigatória, estando programada para às 10.00 horas do dia 9 de 
Junho corrente, no Edifício-sede do CMM, na Av. Ho Chi min, n°795, Cidade de Maputo 
Os consultores serão seleccionados como pessoas singulares, de acordo com o Artigo 265 do 
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

Os consultores interessados em caso de dúvida, poderão obter informação adicional, bem como os 
Termos de Referência, no endereço abaixo indicado das 7.30 às 15.30 horas. 

As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até 15.30 horas do dia 
24 Junho de 2022

 _________________________

Conselho Municipal de Maputo

Secretariado do Conselho Municipal – UGEA 11  

2° Andar ao lado da Sala de Formação

Av. Ho Chi Min - Praça da Independência, Paços do Município
Caixa Postal 251, Maputo - 

Email: scmugea10@gmail.com

1. De acordo com o despacho de 6 de Maio de 2022, de Sua Excelência

Presidente do Conselho Municipal, está aberto um concurso de ingresso

no prazo de 30 dias, a contar da data de publicação do presente aviso,

para o provimento de vagas existentes para Agentes Sazonais, nos termos

abaixo indicados:

Unidade Orgânica Actividade Nº de Vagas

Administração do 

Distrito Municipal 

KaMavota

Capinagem, varredura, limpeza e remoção 

de lixeiras informais, limpeza nas valas de 

drenagem

200

Requisitos:

a) Nacionalidade Moçambicana

b) NUIT

c) Idade igual ou superior a 18 anos

d) Sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que
vai exercer na Administração Pública

e) Habilitações literárias mínimas do segundo grau de nível primário do

Sistema Nacional de Educação ou equivalente

f) Fotocópia autenticada do Certificado de habilitações literárias
g) Certidão de aptidão física mental para o exercício da actividade
h) Certidão de Registo Criminal

i) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade

2. A Admissão ao concurso é solicitada à Sua Excelência  Presidente

do Conselho Municipal, por meio de requerimento com assinatura

reconhecida, cuja minuta encontra-se afixada na vitrina do Distrito
Municipal KaMavota, acompanhado de Curriculum Vitae e os requisitos

acima referenciados

2.1 A Admissão é feita mediante concurso devendo ser utlizados

como métodos de selecção a avaliação documental e seguida pela

entrevista profissional
2.2 As candidaturas deverão dar entrada na Secretaria da

Administração do Distrito Municipal KaMavota, durante as horas

normais de expediente.

2.3 Na fase de submissão das candidaturas é dispensada a

entrega dos documentos referidos nas alíneas g), h) e i)

MUNICÍPIO DE MAPUTO
--------

CONSELHO MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMAVOTA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E FINANÇAS

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO DE INGRESSO PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTES SAZONAIS

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL DE INHAMBANE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS
Repartição de Gestão, Execução e Aquisição de Contratos

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com alínea d), número 3, Artigo 33 do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que foram 

adjudicados os Objectos do Concurso DPOPI/471001261/CP/0001/2022 às 
seguintes empresas:

Lote Empresa Objecto
Valor Adjudicado 

com 

Iva Incluso (Mt)

I SUCEC, Lda
Obras de Construção de 7 

Fontes de Abastecimento de 
Água no Distrito de Massinga

3.675.000,00

II SUCEC, Lda

Obras de Construção de 2 
Sistemas de Abastecimento de 
Água no Distrito de Homoine 

(Moguba) e Inhambane 
(Siquiriva)

8.549.345,64

III
Cuamba 

Construções, E.I

Obras de Reabilitação de 3 
Fontes de Abastecimento 

de Água no Distrito de 
Morrumbene

   349.328,92

Inhambane, Junho de 2022
O DIRECTOR PROVINCIAL

(Ilegível)

 Av. da Independência Telefones -  29320507/ 870020507 CP. 231 Cidade de Inhambane E-mail:dpiinhambane@gmail.com

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE JANGAMO

SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
Nos termos do número 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março, o Serviço Distrital de Planeamento 
e Infra-Estruturas de Jangamo vem por meio desta anunciar os actos de adjudicação referentes aos concursos 
seguintes: 

Designação do 
Concurso

OBJECTO DE CONTRATAÇÃO Empresa adjudicada

Valor da 
proposta 

em meticais 
incluindo IVA 

Concurso 
Nº:04I070541/
CP 01 /UGEA/

SDPIJ/2022

Lote-1: Fornecimento de Combustíveis e 
Lubrificantes

BOMBA AZUL SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA

440.265,15 
MT 

Lote-2: Fornecimento de Acessórios de 
Motorizadas 

AUTO IBIZA, EI
48.300,00 

MT

Lote-3: Fornecimento de Equipamentos, 
Material e Consumíveis de Informática

MM &SERVIÇOS, EI
349.800,00 

MT 

Lote-4: Fornecimento de Crachás de 
Identificação dos Funcionários MEGA-TEC SERVIÇOS, EI 8.775,00MT 

Lote-5: Fornecimento de Marcos de 
Demarcação

MEGA-TEC SERVIÇOS, EI 37.500,00 Mt

Lote-6: Fornecimento de Material de 
Higiene e Limpeza

LIVRARIA E PAPELARIA 
MODERNA, LDA

44.672,50MT 

Lote-7: Fornecimento de Material de 
Escritório

LIVRARIA E PAPELARIA 
MODERNA, LDA

141.970,00 
MT

Concurso 
Nº:04I070541/
CP 02 /UGEA/

SDPIJ/2022

Lote-1: Manutenção e Reparação de 
Viaturas  

AUTO IBIZA, EI
481.500,00 

MT

Lote-2: Prestação de Serviços de 
Representação

DESERTO 

Lote-3: Prestação de Serviços de 
Reparação e Manutenção de Motorizadas

DESERTO 

Lote-4: Manutenção e Reparação 
de Computadores, Impressoras e 

Fotocopiadoras

ELECTRO GIL SERVIÇOS, 
EI

107.500,00 
Mt 

Lote-5: Manutenção e Reparação da 
Residência do SDPI

CANCELADO

Lote-6: Manutenção e Reparação de Ar 
Condicionados

ELECTRO GIL SERVIÇOS, 
EI

50.000,00 Mt 

Jangamo,  Junho de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
222

235

República de Moçambique

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Projecto de Melhoramento do Desenvolvimento de Competências em Moçambique
MozSkills

Doação nº IDA-D716-MZ

Solicitação de manifestação de interesse

Administrador de Redes da MoRENet 

O Governo de Moçambique recebeu um donativo do Banco Mundial para financiar o Projecto de 
Melhoramento de Desenvolvimento de Competências em Moçambique (MozSkills) e pretende 
aplicar parte dos fundos para custear serviços de consultoria.

Os serviços incluem não só, mas também:

• Garantir a prestação dos serviços de alta qualidade aos utilizadores da rede MoRE-
Net;

• Apoiar no monitoramento e funcionamento da rede e reagir às anomalias de forma
proactiva;

• Desenvolvimento de especificações de standards de serviço;

• Monitoramento de desempenho de conectividade externa e equipamentos de pro-
vedores de serviços;

• Configurar os roteadores, switches, firewalls e outro equipamento de telecomunica-
ções necessário para o funcionamento sustentável da rede MoRENet;

• Implementar soluções para o monitorar ameaças a segurança da rede e vulnerabili-
dades nos activos da rede;

• Manter um inventário actualizado do equipamento da rede;

• Projectar, desenhar, instalar e configurar infra-estruturas de rede baseadas em tec-
nologia mais usadas (cablagem estruturada, fibra óptica, redes sem fios, microon-
das), segundo procedimentos adequados;

• Apoiar na aquisição de equipamentos necessários no mercado, tendo em atenção a
sua padronização;

 Fazer a gestão quotidiana dos IP da rede MoRENet.

Para esta consultoria pretende-se contratar um consultor individual, com experiência relevante 
na área. Para ser considerado qualificado para executar os serviços, o consultor deverá ser capaz 
de demonstrar qualificações académicas apropriadas e habilidade para executar todas tarefas 
especificadas nos termos de referência. O candidato deverá ter pelo menos nível académico 
de Licenciatura em Engenharia Informática, Telecomunicações, Ciências Computacionais ou 
equivalente, preferencialmente em tecnologias de redes de comunicação tais como redes fibra 
ópticas e sem fio e a sua gestão (roteamento de tráfego, etc.) e segurança cibernética e ainda: 

 Conhecimentos de redes LAN, WAN e WLAN;

 Formação adicional em ITIL e Certificação em CCNA/CCNP R&S ou HCNA/HCNP R&S

será um benefício;

 Conhecimentos básicos da implementação do protocolo BGP;

 Conhecimentos básicos da implementação do protocolo OSPF;

 Conhecimentos básicos em Gestão de Vulnerabilidades de rede;

 Conhecimentos básicos de tratamento de incidentes de segurança;

 Conhecimentos básicos de HPC (High Performace Computing);

 Conhecimentos básicos do eduroam (education roaming);

 Possuir conhecimentos de sistemas operativos Linux e básicos sobre segurança da rede;

 Possuir conhecimentos básicos em ferramentas de monitoramento da rede (zabbix,
cacti, smokeping, syslog, perfsonar e netbox);

 Configuração de firewalls Palo Alto e Cisco, procedimentos de captura e análise de tráfe-
go de rede com recurso a tcpdump e netflow, análise de vulnerabilidades em activos de
rede e aplicações web usando OpenVAS, OWASP, SHODAN e monitoramento de tentativas
de intrusão com recurso as ferramentas SNORT e SURICATA.

 Experiência de trabalho no mínimo de 5 anos em operadores de serviços de telecomu-

nicações, provedores de serviços de Internet ou gestão de redes avançadas para educa-

ção e pesquisa.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) convida consultores individuais 
elegíveis a manifestarem o seu interesse para a prestação deste serviço de consultoria. Os 
consultores interessados devem fornecer informações indicando que estão qualificados para 
prestar os serviços (CV, descrição de serviços similares, experiência em condições similares, 
etc.) 
Um consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Regulamento 
de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projectos de Investimento, de 
Julho de 2016,  revisto em Novembro de 2020. O candidato seleccionado deverá inscrever-se 
no CEF- Cadastro Electrónico de Fornecedores de Bens e Serviços.
Os consultores interessados poderão obter os Termos de Referência no portal do MCTES 
(www.mctes.gov.mz).  

As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até ao dia 23 de 
Junho de 2022.
Projecto de Melhoramento do Desenvolvimento de Competências em Moçambique 
(MozSkills)
Email- procurement.piu@mctes.gov.mz; departamento.aquisicoes@mctes.gov.mz 
Av. Patrice Lumumba, 770
Tel. +258 21352800 
Fax. +258 21352860
Maputo-Moçambique

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 
do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto 
nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, 
a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a 
quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença 
de Prospecção e Pesquisa número 10988L para Areias Pesadas, 
no distrito de Massinga, na província de Inhambane, a favor da 
requerente Camarinho - Sociedade Unipessoal, Limitada, com as 
seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -23   21  20,00 35   26  40,00

2 -23   21  20,00 35   27  30,00

3 -23   22  50,00 35   27  30,00

4 -23   22  50,00 35   26  50,00

5 -23   23  10,00 35   26  50,00

6 -23   23  10,00 35   26  40,00

7 -23   23  40,00 35   26  40,00

8 -23   23  40,00 35   26   0,00

9 -23   23  10,00 35   26   0,00

10 -23   23  10,00 35   26  20,00

11 -23   22   0,00 35   26  20,00

12 -23   22   0,00 35   26  40,00

Maputo, aos nove de Maio de 2022

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
5042
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INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, IP
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ADITAMENTO AO ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Em aditamento ao anúncio de adjudicação do Ajuste Directo Nº 01-AD/SERV/NDF/INAM-UGEA/2022, 

Serviços de Desenvolvimento do Projecto Detalhado do Sistema Meteorológico Integrado e Apoio para 

Melhoria de Prestação de Serviços Meteorológicos em Moçambique, publicado no dia 3 de Junho de 2022, 

Nos termos da alínea d), nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 64, ambos do Regulamento de 

Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 

aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, onde- se lê 9.251,96 EURO, deve- se ler 616.797,34 

EURO. 

De seguida a tabela abaixo corrigida.

Concurso Modalidade Objecto Concorrente Valor

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

Ajuste 
Directo

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

UK MetOffice 616.797,34 
EURO

 Maputo, aos 6 de Junho de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

Rua de Mukumbura nº 164, C. P. 256, Maputo
Telefs.: -21492530 – 823056518, Telefax: 21491150
e-mail: mozmet@inam.gov.mz; www.inam.gov.mz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE INHAMBANE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
1. O Instituto Nacional de Segurança Social - INSS Delegação Provincial de Inhambane convida pessoas singulares,

colectivas, nacionais, interessadas e que reúnem requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas
para Contratação de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado dos concursos abaixo 
discriminados:

Nº de 
Ordem

Modalidade de 
Contratação 
e Respectiva 
Referência 

Objecto do 
Concurso

Data e hora- 
limite de entrega 

das Propostas

Data e hora de 
abertura das 

Propostas

Validade das 
propostas

Garantia 
Provisória 

01

CONCURSO 
LIMITADO

CL/20/INSS/
DPI/070/2022

Fornecimento de 
Equipamento Ad-
ministrativo e Mo-
biliário Diverso

Data abertura 
30/6/2022 

Hora de abertura 
10.00 horas

Data abertura 
30/6/2022 

Hora de abertura 
10.15 horas

120 Dias
Não aplicável 

02

CONCURSO 
PUBLICO

CP/21/INSS/
DPI/070/2022

F o r n e c i m e n t o 
de Equipamento 
Informático

Data abertura 
29/6/2022 

Hora de abertura 
9.00horas

Data abertura 
29/6/2022 

Hora de abertura 
9.15 horas

120 Dias 55.000,00MT

03

CONCURSO 
LIMITADO

CL/22/INSS/
DPI/070/2022

F o r n e c i m e n t o 
de Material de 
Construção

Data abertura 
29/6/2022 

Hora de abertura 
10.00horas

Data abertura 
29/6/2022 

Hora de abertura 
10.15 horas

120 Dias
Não aplicável 

04

CONCURSO 
LIMITADO

CL/24/INSS/
DPI/070/2022

Prestação de 
Serviços de 
S e g u r a n ç a 
Privada

Data abertura 
5/7/2022 

Hora de abertura 
9.00 horas

Data abertura 
5/7/2022 

Hora de abertura 
9.15 horas

120 Dias
Não aplicável 

05

CONCURSO 
LIMITADO

CL/25/INSS/
DPI/070/2022

Prestação de 
Serviços de 
Manutenção do 
Sistema CCTV

Data abertura 
5/7/2022 

Hora de abertura 
10.00 horas

Data abertura 
5/7/2022 

Hora de abertura 
10.15 horas

120 Dias
Não aplicável 

Local e hora da visita 

        Nº de Concurso

Delegação 
Provincial 

Maxixe

Delegação 
Distrital 

Inhambane

Delegação 
Distrital 

Massinga

Delegação 
Distrital 

Vilankulo

Delegação 
Distrital 
Zavala

CONCURSO LIMITADO
CL/24/INSS/DPI/070/2022

Data da visita 
14/6/2022

Hora 8.00 horas

Data da visita 
14/6/2022
Hora 11.00 

horas

Data da visita 
15/6/2022
Hora 8.00 

horas

Data da visita 
15/6/2022

Hora 1.00 horas

Data da visita 
16/06/2022

Hora 9.00
horas

CONCURSO LIMITADO
CL/25/INSS/DPI/070/2022

Data da visita 
14/6/2022

Hora 8.00 horas

Data da visita 
14/6/2022
Hora 11.00 

horas

Não aplicável Data da visita 
15/6/2022

Hora 1.00 horas

Não aplicável 

A participação na visita no local, data e hora indicada é de carácter obrigatório.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de concurso ou adquirí-
los na Delegação Provincial do INSS de Inhambane, sita na Av. 7 de Abril, Bairro Chambone 5, Cidade da Maxixe,
telefone nº 29330114, pela importância de 1000,00MT (Mil meticais) devendo depositar na conta nº 10227002
BIM.

3. As propostas devem serem entregues no endereço acima e serão abertas em secção Pública na presença dos
concorrentes que desejarem comparecerem.

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

Inhambane, Junho de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AGÊNCIA PARA A PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO E EXPORTAÇÕES, IP

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A APIEX, IP convida empresas interessadas a apresentarem propostas financeiras fechadas, de acordo

com o seguinte:

N.º Objecto
Modalidade 

do Concurso e 
Referência

Data da 
Entrega das 
Propostas

Hora de 
Entrega das 
propostas

Data de 
Abertura

Hora de 
Abertura

1
Fornecimento de Equipamento de 
Exposição (Stands Modulares e Ape-
trechos)

21/CP/APIEX/UGEA/
FACIM/2022

27/6/2022 9.00 Horas 27/6/2022 09:30 horas

2
Fornecimento de Tendas (Lote 
1,2,3,4,5,6)

22/CP/APIEX/UGEA/
FACIM/2022

27/6/2022 10.00 Horas 27/6/2022 10:30 horas

3 Produção de Eventos Recreativos
23/CP/APIEX/UGEA/
FACIM/2022

27/6/2022 11.00 Horas 27/6/2022 11:30 horas

4
Prestação de Serviços de Segurança 
e Protecção

24/CL/APIEX/UGEA/
FACIM/2022

27/6/2022 12.00 Horas 27/6/2022 12:30 horas

5 Prestação de Serviços de Limpeza
25/CL/APIEX/UGEA/
FACIM/2022

27/6/2022 13.00 Horas 27/6/2022 13:30 horas

6
Produção de Diplomas, Troféus e 
Certificados de Participação na FA-
CIM 2022

26/CL/APIEX/UGEA/
FACIM/2022

27/6/2022 14.00 Horas 27/6/2022 14:30 horas

7
Produção de Bilhetes e Instalação 
do Sistema de Controlo Electrónico

27/CL/APIEX/UGEA/
FACIM/2022

28/6/2022 9.00 Horas 28/6/2022 09:30 horas

8
Prestação de Serviços de Manuten-
ção, Terraplanagem da Estrada Al-
ternativa

28/CL/APIEX/UGEA/
FACIM/2022

28/6/2022 10.00 Horas 28/6/2022 10:30 horas

9
Restauração do Mobiliário de Sala 
de Estar

29/CL/APIEX/UGEA/
FACIM/2022

28/6/2022 11:00 Horas 28/6/2022 11:30 horas

10
Aquisição de um Jogo de Mobiliário 
para a Sala de Estar

30/CL/APIEX/UGEA/
FACIM/2022

28/6/2022 12.00 Horas 28/6/2022 12:30 horas

11
Produção de Material Promocional e 
Publicitário da FACIM

31/CL/APIEX/UGEA/
FACIM/2022

28/6/2022 13.00 Horas 28/6/2022 13:30 horas

12
Manutenção Geral do Recinto da FA-
CIM (Lotes 1,2,3,4 e 5)

32/CP/APIEX/UGEA/
FACIM/2022

29/6/2022 9.00 Horas 29/6/2022 09:30 horas

13
Aluguer, Manutenção e Reparação 
de Ar-Condicionados

33/CL/APIEX/UGEA/
FACIM/2022

29/6/2022 10.00 Horas 29/6/2022 10:30 horas

14
Manutenção do Sistema de Combate 
ao Incêndio

34/CL/APIEX/UGEA/
FACIM/2022

29/6/2022 11.00 Horas 29/6/2022 11:30 horas

15 Prestação de Serviços de Catering
35/CL/APIEX/UGEA/
FACIM/2022

29/6/2022 12.00 Horas 29/6/2022 12:30 horas

16
Produção e Fornecimento de Indu-
mentária para o Pessoal de Apoio

36/CL/APIEX/UGEA/
FACIM/2022

29/6/2022 13.00 Horas 29/6/2022 13:30 horas

2. Os Concorrentes poderão consultar e obter os documentos do Concurso a custo Zero (Ficheiro Electrónico), 
e de outras informações necessárias nas instalações da APIEX, IP sita na Av. Ahmed Sekou Touré, nº 2539,
contacto: +258 823056432, Maputo, de 2ª a 6ª Feira, das 7.30 às 15.00 horas.

3. São elegíveis a participar do Concurso, pessoas singulares ou colectivas, micro, pequenas e médias
empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado.

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

Maputo, Junho de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 

NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E 

TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO 

NOTARIAL DA CIDADE DE 
MAPUTO

Av. Vladimir Lenine, nº 1472-
1º andar

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE AMÉLIA ANTÓNIO 
MACHEQUE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de vinte e seis de Maio de dois 
mil e vinte e dois, exarada de 
folhas trinta e cinco a trinta 
e seis, do livro de notas para 
escrituras diversas número 
cento e quatro, traço “E”, no 
Terceiro Cartório Notarial, 
perante Fátima Valente Sitói 
Bata, licenciada em Direito, 
Conservadora e Notária 
Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de 
Amélia António Macheque, 
no estado de solteira, maior, 
natural de Guijane-Limpopo, 
distrito de Chókwè, residente 
que foi na mesma cidade. 
Que ainda pela mesma 
escritura pública foram 
declarados como únicos e 
universais herdeiros de todos 
os seus bens e direitos, seus 
filhos: Grácio Alberto Timana, 
Sónia Alberto Timana e José 
Adelino Munguambe, todos 
solteiros, maiores, naturais 
de Maputo e residentes nesta 
cidade, respectivamente.
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 27 de Maio de 

2022
A Notária Superior

(Ilegível)
5078
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DA MOAMBA

EDITAL
O Meritíssimo dr. Cirilo João Massingue, Juiz-Presidente 
deste Tribunal Judicial do Distrito da Moamba

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

Moamba, a 1 de Junho de 2022

O Juiz-Presidente
dr. Cirilo João Massingue

A Escrivã
drª Andrieta J. Matusse

4980

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA 
E TRABALHO

TERCEIRA CONSERVATÓRIA DO REGIS-
TO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS 

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE GONÇALVES 

CHIMANE TEMBE

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura outorgada no dia 
vinte e seis de Maio de dois mil e 
vinte e dois, lavrada de folhas cento 
e três e seguintes, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
quarenta e um, traço “B”, da Terceira 
Conservatória do Registo Civil com 
Funções Notariais, perante mim, 
Marinela Edite da Silva Mulhovo, 
licenciada em Direito, Conservadora 
e Notária Superior, em exercício nes-
ta Conservatória, foi lavrada uma Es-
critura de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de Gonçalves Chimane 
Tembe, de então setenta e cinco 
anos de idade, natural de Maputo, 
no estado que era de solteiro, com 
última residência habitual em Mapu-
to, filho de Caetano de Sousa Tembe 
e de Júlia Tsinine, sem ter deixado 
testamento ou qualquer outra dis-
posição da sua última vontade.
Que o falecido deixou como únic-
os e universais herdeiros dos seus 
bens, seus filhos: Cecília Gonçalves 
Tembe, solteira, maior, natural 
de Maputo, Assucena  Gonçalves 
Tembe, solteira, maior, natural de 
Maputo, Adriano Gonçalves Tem-
be, solteiro, maior, natural de Ma-
puto, Gonçalves Chimane Tembe, 
solteiro, maior, natural de Maputo, 
Sérgio Gonçalves Tembe, solteiro, 
maior, natural de Maputo, Olivete 
Gonçalves Tembe, casado, natural 
de Maputo, Mariana Gonçalves 
Tembe, solteira, maior, natural 
de Maputo, Fernanda Gonçalves 
Tembe, solteira, maior, natural de 
Maputo, Maida Júlia Gonçalves 
Tembe, solteira, maior, natural de 
Maputo, Joana Gonçalves Tembe, 
solteira, maior, natural de Mapu-
to, Maurício Gonçalves Tembe, 
solteiro, maior, natural de Maputo, 
Adolfo Gonçalves Tembe, solteiro, 
maior, natural de Maputo e neto Ad-
olfo Paulo Tembe, todos residentes 
na cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram aos declara-
dos herdeiros ou com eles possam 
concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens 
imóveis e móveis.

Está Conforme

Maputo, aos 26 de Maio de 2022
A Notária
(Ilegível)

5073

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PARA TODOS 

NÃO FAÇAMOS DO LIVRO ESCOLAR UMA ARMA DESTRUIDORA DA NAÇÃO 
MOÇAMBICANA! 

POSICIONAMENTO DO MEPT FACE AOS ERROS IDENTIFICADOS EM 
ALGUNS DOS LIVROS DO SNE 

O ano lectivo de 2022 iniciou de forma atípica devido ao atraso na distribuição do livro escolar 

gratuito às escolas. Só em finais do mês de Maio é que o Governo fez a distribuição dos livros, 

comprometendo, assim, o primeiro trimestre de aprendizagem.  

Para além deste atraso na distribuição, os mesmos apresentam conteúdos com ‘erros’ de vária 
índole. Só para citar, distorções de conteúdo sobre os momentos históricos do país e continente 

Africano com dimensões subversivas. Há vícios e representações inadequadas de imagens e 

gráficos, o que vem escandalizando, sobremaneira, a sociedade no geral com destaque para 

estudantes e encarregado(a)s de educação.  

Estes erros ganham mais forma nos conteúdos de história, geografia, onde há viciação de 

representações e ilustrações de imagens. O livro escolar de Ciências Sociais da 6ª classe, por 

exemplo, coloca apenas 05 países na África Austral, nomeadamente “África do Sul, Botsuana, 
Eswatini, Lesoto e Namíbia”, excluindo outros 07 países, inclusive Moçambique (páginas 78, 85 
e 120).  

Diante destas constatações que foram abordadas e divulgadas um pouco por todos os canais de 

comunicação, o governo através do MINEDH, informou que foi criada uma comissão de inquérito 

para identificar as causas dos erros e uma equipe para produzir erratas para posterior distribuição 

nas escolas.   

Neste contexto, o Movimento de Educação Para Todos que é uma rede de 130 Organizações Não 

Governamentais, Associações, Organizações Comunitárias de Base e Pessoas Singulares que 

trabalham e/ou que se interessam pela melhoria da qualidade de educação em Moçambique, 

manifesta solidariedade a milhões de alunos e alunas e aos cidadãos em geral pelo prejuízo 
causado. Assim sendo, como rede sugere o seguinte:  

• A retirada imediata e posterior incineração de todos manuais em causa sob risco dos danos

serem maiores no futuro das nossas crianças e da nação;

• Investigar, identificar e responsabilizar disciplinar e criminalmente os responsáveis pelos

erros;

• Envolver a sociedade civil na equipe multissectorial de averiguação dos factores que

causaram este escândalo no sector da educação no país;

• Envolver universidades especializadas (faculdades de educação, académicos), sociedade

civil, e especialistas no processo de produção, análise, revisão e avaliação do livro escolar.

• Garantir que o processo de produção do livro escolar inclua revisões especializadas em

cada estágio, por forma a assegurar manuais de qualidade;

• Criar condições para que os livros, possam ser reproduzidos a nível interno, como forma

de reduzir os custos e assegurar que os mesmos sejam revistos antes da impressão massiva;

• Combater a negligência e a corrupção na cadeia de produção e distribuição do livro escolar;

• Reforçar o controle de qualidade e monitoria em todas as cadeias de desenho dos manuais,

impressão, reprodução e distribuição nas escolas;

O MEPT mantém o seu compromisso em continuar a trabalhar com o MINEDH na busca de 

soluções para a melhoria da qualidade de Educação no País.   

01 de Junho de 2022 

Membros 
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

HCB/DSA/ MANUTENÇÃO DE ELEVADORES/045/2022

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. («HCB») pretende contratar uma empresa para manutenção de 
elevadores. Neste sentido, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas 
especializadas e interessadas, com o objectivo de efectuar a pré-selecção das empresas concorrentes.

Os requisitos mínimos de elegibilidade para proponentes são:
1. Possuir Certificado de Registo Comercial que habilite a exercer a actividade;
2. Deter experiência comprovada de pelo menos (5) cinco anos em trabalhos de manutenção de

elevadores;
3. Possuir uma equipa técnica competente e qualificada, com experiência mínima de 5 anos em

manutenção e reparação de elevadores;
4. Apresentar pelo menos (3) três referências de trabalhos bem-sucedidos nos últimos cinco (5) anos,

referentes a fornecimento de serviços de manutenção de elevadores, mediante a apresentação de
cartas abonatórias ou contratos devidamente assinados.

5. Apresentar o perfil da empresa destacando a sua experiência, estrutura de recursos humanos,
incluindo as qualificações técnicas e competências da equipa;

6. Apresentar a Declaração de que não corre nenhum processo de insolvência e recuperação contra
a empresa;

7. Apresentação de Certidão de Quitação das Finanças e Segurança Social.

As empresas interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima mencionados, devem manifestar o 
interesse submetendo toda documentação e evidências que comprovam sua elegibilidade para o correio 
electrónico concurso-manutencao-elevadores@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do dia 20 de Junho de 2022

Na referida Manifestação de interesse deverá constar do campo Assunto do email o texto “HCB/DSA/ 

MANUTENÇÃO DE ELEVADORES/045/2022 - Manifestação de Interesse”

Songo,  aos 7 de Junho de 2022

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

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E 
TRABALHO

SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MAPUTO

HABILITAÇÃO 
DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE 

MARTINHA JÚLIO 
LANGA

Certifico, para efeitos de publi-
cação, que por escritura de vinte 
e um de Abril de dois mil e vinte 
e dois, exarada de folhas oiten-
ta e cinco verso a oitenta e sete, 
do livro de notas para escrituras 
diversas número trezentos e ses-
senta e cinco, traço “B”, do Segun-
do Cartório Notarial de Maputo, 
perante mim, Danilo Momade 
Bay, Conservador e Notário Su-
perior, em exercício no referido 
Cartório, foi celebrada uma Escri-
tura de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de MARTINHA JÚLIO 
LANGA, de cinquenta e cinco anos 
de idade, no estado de solteira, 
de nacionalidade moçambicana, 
com última residência habitual no 
Bairro do Alto Maé, filha de Júlio 
Mateus Langa e de Lúcia Weliss-
ene Tamele.

Que a falecida não deixou tes-
tamento ou qualquer outra dis-
posição da sua última vontade. 
Deixou como únicas e universais 
herdeiras de todos seus bens, 
suas filhas: Lúcia Sara de Carval-
ho, Elisa António de Carvalho 
e Amélia António de Carvalho, 
solteiras-maiores, naturais de Ma-
puto.

Que segundo a lei não há quem 
com elas possa concorrer a esta 
sucessão, que da herança fazem 
parte bens móveis e imóveis, in-
cluindo contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 12 de Maio de 2022

O Notário Técnico
(Ilegível)

5065
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Província de Cabo 

Delgado
1ª Secção Cível

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

Pemba, aos 27 de Maio de 2022

O Juiz-Presidente
Dr. João Guilherme Mchuembo

(Juiz de Direito “A”)
O Escrivão de Direito

Dr. Cristovão Crisanto Dez
(Oficial de Justiça)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

FIPAG CHÓKWÈ
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do artigo 33, conjugado com o artigo 64 ambos do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimentos de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto 5/2016 de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

Nº do Concurso/Objecto de Concurso Modalidade Nome do Concorrente
Valor de 

Adjudicação

Nº47A002741/AOC/UGEA/CL/0031/21 Concurso Limitado       ENCOM, SA 1.046.708,96

Nº47A002741/AOC/UGEA/CL/0032/21 Concurso Limitado WATER TECNOLOGY SOLUTIONS, 
LDA

1.271.137,73

Nº47A002741/AOC/UGEA/PD/0001/22 Concurso de Pequena Dimensão SUPER MERCADO BAIXO LIMPOPO 442.000,00

Nº47A002741/AOC/UGEA/CL/0003/22 Concurso Limitado PIPE SOLUTIONS & SERVICES, LDA 1.014.794,29

Nº47A002741/AOC/UGEA/PD/0005/22 Concurso de Pequena Dimensão PIPE SOLUTIONS & SERVICES, LDA 443.949,49

Nº47A002741/AOC/UGEA/CC/0002/22 Concurso Por Cotações MG INNOVATIONS SERVICE, LDA 202,625,28

Nº47A002741/AOC/UGEA/CC/0004/22 Concurso Por Cotações CLICKON TECNOLOGY, LDA 319.410,00

Chókwè, aos 6 de Junho de 2022
Director do FIPAG-Chókwè

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL DE INHAMBANE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE INHAMBANE 
REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO, AQUISIÇÃO E CONTRATOS

ANÚNCIO DE CONCURSO Nº47I001261/CL/0009/2022
1. A Direcção Provincial de Obras Públicas de Inhambane (DPOPI) convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para concorrerem

nas modalidades de contratações abaixo mencionados.

2. Os Concorrentes interessados poderão obter informações, examinar os documentos de concurso  ou adquiri-los na DPOPI (RGEAC), de  Inhambane,
sita na Avenida da Independência, C.P.231, Tel.29320507, 870020507 cidade de Inhambane,

Modalidade de 
contratação 
e respetiva 
referência

Lotes Objecto do Concurso
Data e hora de entrega 

de documentos de 
qualificação e propostas

Data e hora de abertura 
de documentos de 

qualificação e proposta

Validade das 
propostas

Custo do 
Caderno

Data e Hora do 
Posicionamento dos 

concorrentes

Concurso 
Limitado 
Nº47I0012261/
CL/0009/2022

Concurso 
Limitado 
Nº47I0012261/
CL/0009/2022

I
Reparação e Manutenção das Via-
turas da DPOPI.

21/06/2022 pelas 
10h:30min

21/6/2022 pelas 10.45 
horas 120 dias

2.500,00

5/7/2022, pelas 
9.00 horasII

Fornecimento de Acessórios para 
viaturas da DPOPI 1.500,00

III
Fornecimento de Combustível a 
DPOPI

2.500,00

IV
Manutenção e Reparação dos Equi-
pamentos Informáticos da DPOPI

21/6/2022, pelas 11.45 
horas

21/6/2022 pelas 12.00 
horas 120 dias

1.000,00

5/7/2022, pelas 
10.00 horasV

Prestação de Serviço de manuten-
ção de imóveis da DPOPI 1.000,00

VI
Fornecimento de Equipamento In-
formático a DPOPI 2.000,00

VII Serviços de Segurança a DPOPI

21/6/2022 pelas 13.00 
horas

21/6/2022 pelas 13.15 
horas 120 dias

2.000,00

5/7/2022,  pelas 
11.00 horas

VIII
Fornecimento de Material de lim-
peza, Higiene e Géneros alimentí-
cios a DPOPI

2.000,00

IX Serviço de Jardinagem na DPOPI 1.000,00

X
Fornecimento de Material de Escri-
tório a DPOPI 2.000,00

Para todas as modalidades, os concorrentes deverão ser titulares dos seguintes documentos: 

 Alvará ou documento equivalente (Comércio)
 Declaração válida emitida pela Instituição responsável pelo Sistema Nacional de Segurança Social.
 Certidão de Quitação emitida pela Administração Fiscal.
 Certidão de Quitação emitida pelo Instituto Nacional de Estatística
 Certidão de Cadastro Único.

3. O valor deverá ser depositado na conta bancária do BIM nº11241428 DPOPI e depois o envio do talão de depósito no e-mail dpophi.ugea@gmail.
com

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

Os envelopes contendo propostas deverão estar devidamente selados e entregues na DPOP de Inhambane, Secretaria, 21/6/2022 e serão 
abertas em sessão pública, no mesmo endereço, do mesmo dia, na presença dos concorrentes ou seus legítimos representantes que queiram 
assistir o acto.

Inhambane, Junho de 2022
O Director Provincial

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE 

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

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE  MARIA 

AURORA JOSÉ DA COSTA 
MACITELA

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de três de Junho de dois 
mil e vinte e dois, exarada 
de folhas cinquenta e oito a 
folhas cinquenta e nove, do 
livro de notas para escrituras 
diversas número cento e 
quatro “E”, do Terceiro Cartório 
Notarial, perante ALDINA 
GUILHERMINA SAMUEL 
RUTUTO MOMADE, licenciada 
em Direito, Conservadora e 
Notária Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de Maria 
Aurora José da Costa Macitela, 
viúva, natural de Nampula, 
residente que foi no Bairro 
Urbano Um, de então setenta e 
oito anos de idade, sendo filha 
de José Joaquim da Costa e de 
Maria Aurora José Pires.
Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros 
de todos os seus bens e direitos, 
seus filhos: Clésio Francisco 
Moisés da Costa Macitela, 
solteiro, natural da Beira, 
Maximiliano Moisés da Costa 
Macitela, solteiro, natural da 
Beira e Tatiana Moisés da 
Costa Macitela, solteira, natural 
da Beira, todos 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 Junho de 2022

O Notário
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO 

ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE 

MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE EZEQUIEL 
MUNDAU CUNA

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de seis de Junho 
de dois mil e vinte e dois, lavrada de 
folhas quinze e seguintes, do livro 
de notas para escrituras diversas 
número 726-A, deste Primeiro 
Cartório Notarial de Maputo, perante 
mim, ANDRÉ CARLOS NICOLAU, 
Conservador e Notário Superior, em 
exercício no referido Cartório, foi 
lavrada uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de Ezequiel 
Mundau Cuna, natural de Maputo, 
falecido no dia dezassete de Janeiro 
de dois mil, na sua residência, casado 
que era, sob regime de comunhão 
geral de bens com Lídia Manganhane, 
filho de Chaniane Cuna e de Cufass 
Chambale, com última residência 
habitual na Matola, não tendo 
deixado testamento nem qualquer 
outra disposição da sua última 
vontade, sucedem-lhe como únicos 
e universais herdeiros de todos 
seus bens móveis, os filhos: Juvenal 
Ezequiel Cuna, solteiro, maior, 
natural de Bilene, Benetido Simão 
Cuna, solteiro, maior, natural de 
Maputo, Verónica Ezequiel Cuna, 
solteira, maior, natural de Bilene 
e Miguel Ezequiel Cuna, casado, 
natural de Bilene, todos residentes 
nesta cidade de Maputo.

Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer na sucessão 
à herança do referido Ezequiel 
Mundau Cuna.

Está Conforme
Maputo, aos 6 de Junho de 2022

O Notário
(Ilegível) 5090

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

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E 
TRABALHO

SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL 
DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE MADALENA 
JOSÉ PEDRO MATSINHE

Certifico, para efeitos de publi-
cação, que por escritura de três 
de Junho de dois mil e vinte e 
dois, exarada de folhas quinze a 
dezasseis, do livro de notas para 
escrituras diversas número trez-
entos e sessenta e oito, traço “B”, 
do Segundo Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, Alcinda 
Raimundo Banguine Mazive, 
Conservadora e Notária Superior 
em exercício no referido Cartório, 
foi celebrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros, por 
óbito de Madalena José Pedro 
Matsinhe, de cinquenta e nove 
anos de idade, no estado de 
casada sob regime de comunhão 
de bens adquiridos com Braz 
Alfanete Viagem, que era natu-
ral de Inhambane, de nacionali-
dade moçambicana, com última 
residência habitual no Bairro do 
Jardim, filha de José Pedro Mat-
sinhe e de Luísa Conceição.
Que a falecida não deixou tes-
tamento ou qualquer outra dis-
posição da sua última.
Deixando como únicos e uni-
versais herdeiros de todos seus 
bens, seu esposo Braz Alfanete 
Viagem, viúvo, que ocupa em 
simultâneo a posição de meeiro 
e seus filhos: Braz Malema Via-
gem, Tânia Malema Braz Via-
gem, Micaela Malema Braz Via-
gem, solteiros, maiores, naturais 
de Maputo.
Que segundo a lei não há quem 
com eles possa concorrer a esta 
sucessão, que da herança fazem 
parte bens móveis e imóveis, in-
cluindo contas bancárias.

Está Conforme
Maputo, aos 6 de Junho de 2022

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVINCIA DE INHAMBANE

SERVIÇO PROVINCIAL  DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas de Inhambane, faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento 
da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 
(trinta) dias a contar da primeira publicação no Jornal “Notícias” chamando a quem se julgue com direito a 
opor-se que seja atribuído o Certificado Mineiro número 11034CM para Calcário, Areia de Construção, 
Saibro, no Distrito de INHASSORO, na Província de INHAMBANE, a favor do requerente Adérito Miguel 
Peres Bento com as seguintes coordenadas geográficas: 

Vértice Latitude Longitude

1 - 21 36 10,00  34 59 10,00

2 - 21 36 10,00  34 59 20,00

3 - 21 36 30,00  34 59 20,00

4 - 21 36 30,00  34 59 10,00

O Director do Serviço Provincial
Salomão Eliote Mujui

/Especialista/

País: Moçambique

Identificação do Projecto: Projecto de Economia Rural Sustentável 
(SREP)

Fonte de Financiamento: IDA-D8120

Referência do Contrato: 17/ANAC/SREP/IC/22

O Governo de Moçambique, com o apoio do Banco Mundial, está a 
implementar o Projecto de Economia Rural Sustentável (PERS). O 
Projecto está sendo executado por vários sectores de actividades, 
sendo liderado pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural 
(MADER) em estreita coordenação com o Ministério da Terra e Ambiente 
(MTA) e Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP).

Neste contexto, a BIOFUND recebeu fundos do Banco Mundial – Associação 
de Desenvolvimento Internacional (IDA), para o financiamento do 
Projecto Economia Rural Sustentável (SREP), e pretende aplicar parte 
dos recursos para a contratação de serviços de consultoria. Os referidos 
serviços são relativos a contratação de um Oficial de Finanças e 
Recursos Humanos para o Programa Comunitário de Tchuma 
Tchato.

Descrição do Trabalho

Como parte da equipa da BIOFUND, os serviços de consultoria a serem 
desenvolvidos pelo Oficial de Finanças e Recursos Humanos incluem:

a) Elaborar relatórios financeiros em conformidade com os
manuais e procedimentos em vigor;

b) Verificar os documentos de suporte das despesas efectuadas,
classificá-los de acordo com os documentos operacionais
do Projecto e estabelecer um arquivo de documentos
comprovativos;

c) Registar todos os movimentos de entradas e saídas de fundos
nos mapas contabilísticos em vigor;

d) Elaborar e implementar um plano de controlo financeiro;

e) Colaborar com as equipas de supervisão e/ou auditorias
financeiras;

f) Gerir a organização, controlo e disciplina do pessoal, incluindo
a lista de presença, lista de licença, elaboração da escala
de serviço, recrutamento de pessoal em articulação com a
administração das áreas;

g) Garantir o bom funcionamento das funções administrativas,
incluindo as condições, espaço, equipamentos de trabalho
e o sistema de armazenamento e recuperação de dados e/ou
arquivos; e

h) Auxiliar na identificação das necessidades operacionais,
desenvolver e apoiar a implementação de um plano anual de
procurement.

Perfil do Consultor

O Consultor deverá possuir o seguinte perfil:

a) Grau universitário em Administração, Finanças, Contabilidade
ou áreas afins;

b) Mínimo de três (3) anos de experiência no exercício de
contabilidade em empresas ou projectos;

c) Conhecimento dos regulamentos e procedimentos financeiros
aplicados nos termos da legislação moçambicana;

d) Conhecimento das áreas de conservação (AC’s) de Moçambique;

e) Experiência e capacidade de elaboração de relatórios e
documentos informativos; e

f ) Conhecimento da língua local constitui uma vantagem.

Local de Trabalho

O Oficial de Finanças e Recursos Humanos estará baseado na sede da 
Unidade de Gestão de Zumbo, primeiro bloco a ser declarado como 
Área de Conservação Comunitária no Programa Comunitário Tchuma 
Tchato. Subordina-se ao Gestor de Operações e irá trabalhar em estreita 
coordenação com o departamento financeiro da BIOFUND.

Duração do Contrato

O consultor será contratado por um período de dois anos (24 meses) e a 
tempo integral, com possibilidade de renovação em função da avaliação 
positiva de desempenho.

Assim, a Fundação para a Conservação da Biodiversidade (BIOFUND), 
convida Consultores Individuais elegíveis a manifestarem interesse 
para execução dos serviços. Os consultores interessados devem prover 
em forma de Curriculum Vitae (C.V) e Certificados de Habilitações 
Literárias e Profissionais, informações referentes às suas qualificações 
para a execução dos serviços.

Chama-se atenção aos consultores interessados para a secção III, 
parágrafo 3.14, 3.16 e 3.17 do Regulamento de Aquisições do Banco 
Mundial “Procurement Regulations for IPF Borrowers” de Novembro 
de 2020, que estabelece a política do Banco Mundial no concernente à 
conflitos de interesse.

O Consultor Individual será seleccionado de acordo com o método 
Selecção de Consultor Individual (IC), estabelecido no Regulamento de 
Aquisições.

As manifestações de interesse deverão ser submetidas através do 
endereço eletrónico concursos@biofund.org.mz, até às 17.00 horas 
do dia 22 de Junho de 2022, colocando como título do email: “17/
ANAC/SREP/IC/22 - Contratação de um Oficial de Finanças e 
Recursos Humanos para o Programa Comunitário de Tchuma 
Tchato”. A não indicação do assunto pode fazer com que a candidatura 
não seja considerada.

Só serão contactados candidatos pré-seleccionados.

BIOFUND – Fundação para a Conservação da Biodiversidade 

Av. Tomás Nduda, 1038

Maputo, Moçambique

Tel. 21 499 958

Email: concursos@biofund.org.mz

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL

CONTRATAÇÃO DE UM OFICIAL DE FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS PARA O PROGRAMA COMUNITÁRIO TCHUMA TCHATO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Faz-se saber que, por esta Secção correm termos processuais uns 
Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa 
com Processo Ordinário nº 54/2021/C em que é exequente 
SOCREMO - Microbanco S.A. e executados Teles Eduardo 
Cumbane e Arcelina Jordão Ricardo, com último domicílio 
conhecido no Bairro de Bobole, Q. 05, Marracuene.
São desta forma citados os executados Teles Eduardo Cum-
bane e Arcelina Jordão Ricardo, actualmente em parte incerta, 
para no prazo legal de 10 (dez) dias, finda a dilação de 30 (trin-
ta) dias, pagarem ao exequente SOCREMO Microbanco S.A., a 
quantia de 307 669,96MT (trezentos e sete mil, seiscentos 
e sessenta e nove meticais e noventa e seis centavos), juros, 
custas e demais despesas legais, nos Autos de Acção Executiva 
para Pagamento de Quantia Certa com o Processo Ordinário, 
que este lhes move, ou nomearem bens à penhora suficientes 
para o mencionado pagamento, sob pena de, não o fazendo, se 
devolver esse direito de nomeação ao mesmo exequente. O du-
plicado da petição inicial da aludida execução encontra-se à sua 
disposição no Cartório desta Secção, podendo lhes ser entregue 
com a nota legal que este acompanha para esse efeito, podendo 
opor-se à execução por embargos a deduzir no mesmo prazo ou 
agravar do despacho de citação no prazo de 8 (oito) dias, nos 
termos dos artigos 811, nº 1, 836, nº 1, al. a), 812, 816 e 685, nº 
1, todos do CP Civil.
Para constar se passou o anúncio e outros dois de igual teor para 
sua publicação no jornal Notícias.

Matola, aos 26 de Maio de 2022
O Escrivão de Direito

Alfredo César Bila
Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Domingos Samuel 5094

Pelo Tribunal Judicial da Província de Inhambane, 
nos Autos de Acção Executiva Ordinária para 
Pagamento de Quantia Certa número Dezanove, 
Barra Dois Mil Vinte e Um, pendente na Primei-
ra Secção Cível, movida pelo exequente SOCREMO 
Microbanco, S.A., contra os executados Ibraimo 
Abdul Remane Ismael Cassamo, portador do B.I. 
nº 080100056531N e Maria Alice Arnaldo Mou-
rana, portadora do B.I. nº 080100056534Q, são 
citados os credores desconhecidos dos executa-
dos supramencionados para, no prazo de dez (10) 
dias, que começa a correr depois de findo o dos 
éditos de vinte dias, a contar da segunda e últi-

ma publicação deste anúncio, reclamarem, o paga-
mento de seus créditos pelo produto que constitui 
o recheio do imóvel dos executados, ao abrigo do
disposto nos artigos 864º e 865º, ambos do Código
do Processo Civil.

Inhambane, aos 2 de Junho de 2022

O juiz de Direito
Dr. Olímpio Mário Mujovo

O Ajudante de Escrivão de Direito
Fernando Ariel Taiela

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE

1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
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 Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
1. Nos termos da alínea d) do nº 3, do Artigo 33 do Decreto nº 05/2016 de 08 de Março, a
Universidade Eduardo Mondlane – Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane
comunica-se a adjudicação dos seguintes concursos:

Nº Nº de Concurso Modalidade Objecto do Concurso
Concorrente 

Vencedor 
Valor Adjudicado

01
52A002341/AD/
ESHTI/001/2022

Ajuste 
Directo

Prestação de Serviços de 
Reparação e Manutenção 

de Equipamento (Máquina 
Fotocopiadora) 

RICOTÉCNICA 
MOÇAMBIQUE, LDA  20.000,00MT

02
52A002341/AD/
ESHTI/002/2022

Ajuste 
Directo

Fornecimento de Água nas 
Instalações da UEM-ESHTI

FIPAG  718.140,00MT

03
52A002341/AD/
ESHTI/001/2022

Ajuste 
Directo

Fornecimento de Energia nas 
Instalações da UEM-ESHTI

EDM 1.138.900,00MT

04
52A002341/AD/
ESHTI/001/2022

Ajuste 
Directo

Prestação de Serviços de Catering 
para Alimentação dos Estudantes 

Bolseiros da UEM - ESHTI

BOM GOSTO 
REFEIÇÕES, LDA.

 1.915.200,00MT

Inhambane, Junho de 2022
A Autoridade competente,

(Ilegível)
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

PLANO DE EMERGÊNCIA INTERNO DA BARRAGEM DE CAHORA BASSA

CONCURSO Nº: HCB/DSA/ INTERNAL EMERGENCY PLAN OF CAHORA BASSA DAM 

/042/2022

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. («HCB»), no âmbito do processo de melhoria 

contínua, reforço das medidas de segurança, resposta a situações de emergência e gestão 

do empreendimento, pretende contratar uma empresa para elaboração do Plano de 

Emergência Interno da Barragem da Hidroeléctrica de Cahora Bassa à luz do Decreto nº 

33/2017, de 19 de Julho.

Os concorrentes interessados em participar neste concurso devem reunir os seguintes 

requisitos mínimos de elegibilidade:

1. Possuir Certificado de Registo Comercial que habilite a exercer a actividade;
2. Deter experiência comprovada de pelo menos dez (10) anos em elaboração de

plano emergência para grandes barragens;
3. Apresentar pelo menos cinco (5) referências de trabalhos bem-sucedidos nos

últimos dez (10) anos. Apresentar as respectivas cartas de referências;
4. Apresentar o perfil da empresa destacando a sua experiência, estrutura de recursos

humanos, incluindo as qualificações técnicas e competências da equipa;
5. Certidão de Quitação INSS e Finanças.

6. Apresentar a Declaração de que não corre nenhum processo de insolvência e

recuperação contra a empresa;
7. Apresentar a Declaração de inexistência de Conflito de Interesses.

As empresas interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima mencionados, devem 

manifestar o interesse submetendo toda documentação e evidências que comprovam sua 

elegibilidade para o correio eletrónico 

tender-emergency-plan-cahora-bassa-dam@hcb.co.mz, até 20 de Junho de 2022.

Na referida Manifestação de interesse deverá constar no campo Assunto do email o 

texto “HCB/DSA/ INTERNAL EMERGENCY PLAN OF CAHORA BASSA DAM /042/2022 - 

Manifestação de Interesse”

Songo, aos 7 de Junho de 2022

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

INTERNAL EMERGENCY PLAN OF CAHORA BASSA DAM

CONCURSO Nº: HCB/DSA/ INTERNAL EMERGENCY PLAN OF CAHORA BASSA DAM 

/042/2022

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. («HCB»), within the scope of continuous 

improvement, reinforcement of security measures, response to emergence situations and 

management process, intends to hire a company for elaboration of the Internal Emergency 

Plan of the Cahora Bassa Dam, to comply with Decree No. 33/2017, of 19th July. 

The bidders who are companies interested in participating must provide the following 

minimum requirements of eligibility:

1. Hold a commercial registration certificate that entitles them to carry out the activity;
2. Hold proven experience of at least ten (10) years in preparing of Emergency Plans

for large dams;
3. Provide references of a minimum of five (5) similar successful projects in the last ten

(10) years. Present reference letters for each Project;
4. Present the company profile, highlighting its experience, area of expertise, human

resource’s structure, including its qualifications and competences;
5. Finance and Labour Security Certificate;
6. Submit the Declaration that no insolvency and recovery proceedings have been filed

against the company;
7. Submit the Declaration of no Conflict of interest.

All interested companies that meet the minimum requirements above mentioned must 

express their interest by submitting all documentation and evidences proving their 
eligibility by means of electronic mail: 

tender-emergency-plan-cahora-bassa-dam@hcb.co.mz, by June 20, 2022.

In the referred Expression of Interest, “HCB/DSA/ INTERNAL EMERGENCY PLAN OF 

CAHORA BASSA DAM /042/2022 - Expression of Interest “ must be entered in the 

“Subject” field of the e-mail.
Songo, June 07, 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DA 

CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E 
TRABALHO

TERCEIRA CONSERVATÓRIA DO 
REGISTO CIVIL COM FUNÇÕES 

NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE SANTOS 

MACHONHANE DOMINGOS

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura outorgada no dia 
vinte e sete de Maio de dois mil e 
vinte e dois, lavrada de folhas cento 
e sete e seguintes, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
quarenta e um, traço “B”, da Terceira 
Conservatória do Registo Civil, 
com Funções Notariais, perante 
mim, Marinela Edite da Silva 
Mulhovo, licenciada em Direito, 
Conservadora e Notária Superior, 
em exercício nesta Conservatória, 
foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de SANTOS MACHONHANE 
DOMINGOS, de então noventa 
anos de idade, natural de Maputo, 
no estado que era decsolteiro, 
com última residência habitual em 
Maputo, filho de Luís Machonhane 
e de Mohachasse Cumba, sem ter 
deixado testamento ou qualquer 
outra disposição da sua última 
vontade.
Que o falecido deixou como 
únicas e universais herdeiras 
dos seus bens, suas filhas: 
Assa Domingos Machonhane, 
solteira, maior, natural de Maputo, 
Penina Domingos Machonhane, 
solteira, maior, natural de Maputo, 
Ana Domingos Machonhane, 
solteira, maior, natural de 
Maputo e Angelina Domingos 
Machonhane, solteira, maior, 
natural de Maputo. 
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram as 
declaradas herdeiras ou com elas 
possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens 
imóveis e móveis.

Está Conforme
Maputo, aos 27 de Maio de 2022

A Notária
(Ilegível)

5072

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

4930

5035

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

12ª SECÇÃO (COMERCIAL)

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

Para constar se passou o presente anúncio nos termos do artigo 248, 
do CP Civil.

Matola, aos onze de Maio de dois mil e vinte e dois
P’lo Escrivão de Direito

Alfredo César Bila

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Domingos Samuel

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

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

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

GORONGOSA RESTORATION PROJECT

ANÚNCIO DE CONCURSO
Concurso Público N˚ 0007/GRP/PROC-LOG/06-2022

CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO ;  
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA À 15 CASAS EM MUANZA, NO 

DISTRITO DE GORONGOSA.

1. A Gorongosa Restoration Project (Par-
que Nacional da Gorongosa) em Mo-
çambique é talvez a maior história de
restauração da vida selvagem em África.
Em 2008, o Governo de Moçambique e a
Fundação ‘” Carr” formaram o “Projecto
Gorongosa”, uma Parceria Público-Priva-
da de 20 anos para a gestão conjunta do
Parque e para o desenvolvimento huma-
no nas comunidades vizinhas ao Parque.
A 7 de junho de 2018, o Governo de Mo-
çambique assinou uma prorrogação do
acordo de gestão do Parque Nacional da
Gorongosa por mais 25 anos.

Com fundos da UNDP a Gorongosa Resto-
ration Project está a apoiar a implemen-
tação de projectos de construção no Dis-
trito de Muanza que se encontra na zona
tampão do Parque Nacional da Gorongo-
sa . Assim, a empresa de construção ci-
vil a ser seleccionada irá levar a cabo a
construção dos referidos projectos.

2. Neste ramo, convida empresas do ramo
de construção civil interessadas e que
possuam alvará de empreiteiro de obras
públicas da  3 classe (mínimo), a apre-
sentarem propostas fechadas para a exe-
cução da referida empreitada.

3. Os empreiteiros deverão apresentar evi-
dências de ter estado envolvidos nos úl-
timos 5 anos em obras de construção si-
milares com uma área útil de construção
ou reabilitação de 600m².

4. Os concorrentes interessados poderão

obter mais informações, examinar gra-
tuitamente os documentos do concursos 
ou adquirí-los na Av. Mártires da Revo-
lução, Nº. 1452, Edifício da CPMZ – 1º 
andar, Porta 33, Bairro de Macúti, Beira, 
Mozambique ou através do email seguin-
te: grpconcursos@gorongosa.net.

5. O prazo de validade das propostas será
de 120 dias, contado a partir da data da
abertura das propostas.

6. As propostas deverão ser entregues nos
endereços acima (incluindo o endereço
electrónico), até 12.00 horas do dia 27
de Junho 2022.

7. A visita ao local da obra é obrigatória,
e será realizada no dia 14 de Junho de
2022. O local de encontro será nos SDPI
de Muanza às 11.00 horas.

8. As propostas deverão ser acompanhadas
de uma garantia provisória no valor de
140 000MT(cento e quarenta mil me-
ticais), em forma de garantia bancária
válido pelo prazo de 120 dias, a favor da
Gorongosa Restoration Project e acom-
panhados dos seguintes documentos;

a)  Alvará actualizado igual ou superior a
3 classe;

b)   Certidão de Quitação das Finanças Pú-
blica;

c)    Certidão de Segurança Social actuali-
zada.

Beira, aos 7/6/2022
Procurement

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
________

MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE INHAMBANE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

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

Nº do Concurso e 
Modalidade

Objecto de Contratação
Concorrente 
Adjudicado

Valor da 
Adjudicação 

incluindo IVA

CL/07/INSS/
DPI/070/2022

Prestação de Serviços de 
Limpeza e Higiene na Delegação 
Provincial do INSS de Inhambane, 
Delegações Distritais e Postos de 
Atendimentos 

MOZ CLEAN 
– SOCIEDADE

UNIPESSOAL, LDA
1.762.800,00MT

Maxixe, Junho de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

13ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Torna-se público, que pela Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo correm éditos fazendo saber que no dia 23 de Junho de 2022, 
pelas 10.30 minutos, na Sala de Sessões da Décima Terceira Secção Comercial, sita 
na Av. 25 de Setembro, nº 916, 4º andar, Prédio Caltex, será realizada a abertura de 
propostas em carta fechada, em terceira praça, a qualquer preço dos bens constantes 
nas verbas abaixo indicadas, para a venda em hasta pública, penhorados nos Autos de 
Execução Ordinária, nº 54/2020-B, movidos pelo exequente BANCO COMERCIAL 
E DE INVESTIMENTOS, SA, contra os executados MIS-MOPTEC INVESTIMENTOS & 
SERVIÇOS, LDA, com sede no Bairro Central, Av. Eduardo Mondlane, nº 35, 1º andar, 
cidade de Maputo, e Hildo Cecílio Francisco Muianga, residente no Bairro Central, 
Av. Karl Marx, nº 995, 5º andar, nesta cidade, com a seguinte designação:

Verba nº 1
(1) Um televisor da marca Samsung, plasma, cor preta, de 40 polegadas em estado

razoável de conservação;

Verba nº 2
(1) Uma mesinha de centro, em estado razoável de conservação;

Verba nº 3
(1) Um sistema de som, composto por duas colunas, cor preta, em estado razoável;

Verba nº 4
(1) Uma mesinha de canto, vidrada;

Verba nº 5
(1) Um conjunto de mesa composto por seis (6) cadeiras e um aparador;

Verba nº 6
(1)  Um conjunto de sofás, composto por uma cadeira de três (3) lugares, uma cadeira

de um (1) lugar e uma cadeira de dois (2) lugares de cor branca em estado
degradado;

Verba nº 7
(1) Uma cómoda preta, composta por cinco (5) gavetas, em bom estado de conservação;

Verba nº 8
(1)  Um pechiché composto por três (3) gavetas, sendo que uma das gavetas não está

no picheché, acompanhado de um espelho;

Verba nº 9
(1) Pufo, cor cinza e preta;

Verba nº 11
(2) Cómodas e duas cabeceiras;

Verba nº 12
(1) Uma batedeira da marca Kenwood, de cor branca, composto por uma bacia;

Verba nº 15
(1) Um micro-ondas da marca Logik, de cor creme;

Verba nº 17
(4) Quatro saladeiras de porcelana, da marca Micasa, de cor branca, em bom estado;

Verba nº 19
(1) Uma panela de pressão da marca Electro Master.

Todas as propostas em carta fechada, deverão ser entregues até esse momento, no 
Cartório da 13ª Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, sito na 
Av. 25 de Setembro, nº 916, 4º Andar, porta 402, direito, cidade de Maputo, durante 
as horas normais de expediente, pelas pessoas interessadas na compra dos referidos 
bens, como ficam notificados àqueles que nos termos do artº 876º, nº 2 do CPC, podiam 
requerer a adjudicação, bem assim aos titulares de qualquer direito de preferência na 
alienação dos bens penhorados para, querendo, exercerem o seu direito no acto da 
praça.
Os bens podem ser localizados no Bairro Central, na Av. Karl Marx, nº 995, 5º andar, 
cidade de Maputo, devendo contactar a fiel depositária, a senhora Elsa Kátia Reis de 
Sousa, no endereço acima indicado.

Maputo, aos 30 de Maio de 2022

A Secretária Judicial

(Ilegível)
Verifiquei

A Juíza de Direito
Maria da Luz

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

PELOURO DE PLANIFICAÇÃO FINANÇAS

DIRECÇÃO MUNICIPAL DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS

Nos termos do Nr.2, Art. 64, do Regulamento de Contratação de Empreitada 

de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 

aprovado pelo Decreto Nº 05/2016, de 08 de Março, comunica-se que os 

concursos abaixo foram adjudicados, de acordo com o seguinte:

Nº do concurso Objecto Empresa Valor

OM-02/CMM/
DSMGMC/W/22 

Empreitada para Rea-
bilitação da Morgue 
Anexa ao HCM – Fase 2

A.E
Construtora, 

Limitada
 8.326.177,74MT

OM-37/CMM/
DMIU/W/21

Empreitada para Rea-
bilitação de Passeios 
da Cidade de Maputo – 
Lote 3 

Linunda 
Construções, 

Lda
21.318.393,79MT

OM-37/CMM/
DMIU/W/21

Empreitada para Rea-
bilitação de Passeios 
da Cidade de Maputo – 
Lote 4

Linunda 
Construções, 

Lda
18.216.204,03MT

OM-37/CMM/
DMIU/W/21

Empreitada para Rea-
bilitação de Passeios 
da Cidade de Maputo – 
Lote 6

Tecnil 
Construções, 

Lda
7.371.105,23MT

Maputo, aos 3 de Junho de 2022
A UGEA

ANÚNCIO DE VAGA
PROGRAMADOR DA MANUTENÇÃO X2

(MAINTENANCE SCHEDULER)

LOCALIZAÇAO: TEMANE

Objectivo do Trabalho

Programar o trabalho a ser executado no SAP 
PM, manutenções regulares, como actividades de 
manutenção preventiva e correctiva, além de revisões 
e recondicionamentos maiores. O objectivo focal está 
relacionado à execução eficiente do trabalho, apoiando o 
Planeador em relação a garantir que as peças certas estejam 
disponíveis para a execução programada do trabalho, as 
ferramentas especiais necessárias estejam disponíveis, as 
permissões estejam disponíveis finalizando o carregamento 
de recursos, conseguindo alinhamento e concordância com 
a execução de manutenção e operações na área de execução 
de obra com o Planeador.

Breve Descrição do trabalho

Comissionamento e arranque

• Apoiar o desenvolvimento de estratégias de manutenção
para novos activos;

• Preencher dados mestre para novos activos;

• Confirmar os dados mestre em relação à instalação em
campo para novos activos.

Especificidades do trabalho

• Cronogramas de trabalho a serem executados no SAP
PM, manutenções regulares, como actividades de
Manutenção Preventiva e Correctiva, além de revisões e
recondicionamentos maiores;

• Agendar e apoiar a execução eficiente do trabalho:

• Garantir que as habilidades certas sejam
adequadamente carregadas para o volume de trabalho
do período;

• Garantir que as peças certas estejam disponíveis para
execução do trabalho (reservar, inspeccionar peças
de reposição do armazém, entregá-las na área de
preparação designada);

• Garantir disponibilidade de ferramentas especiais
necessárias para a execução do trabalho;

• Coordenar a preparação de licenças com Autorizadores
de Permissão e representante de Execução antes da
execução do trabalho;

• Finalizar o carregamento de recursos para o trabalho a
ser executado;

• Alcançar alinhamento e acordo com a execução de
manutenção e operações na área de execução de obra com
o Planeador;

• Participar da análise pós-execução das lições
organizacionais aprendidas e melhoria contínua para
grandes revisões e reconstruções;

Qualificações mínimas

• Técnico médio (Moz);

• O candidato ao cargo de Programador de Manutenção
deve possuir qualificação Profissional NQF 4; OU
Qualificação NQF 4 (com a Qualificação de Comércio
Ocupacional NQF 4) – Eléctrica.

Experiência Mínima

• 5 anos de experiência em execução de Manutenção;

• Seria uma vantagem ter um mínimo de 5 anos de
experiência prática em planeamento e programação
e estar familiarizado com ferramentas/softwares de
planeamento baseados em computador (MS Project,
Excel, Prometheus, etc.) e ter um forte conhecimento de
Sistemas Computadorizados de Gestão da Manutenção
(SAP PM);

• Forte conhecimento do Processo de Gestão do Trabalho;

• Bom entendimento das práticas e procedimentos de
Gestão de Activos e capacidade de integrar as actividades
de manutenção nas operações do processo;

• Compreensão dos vários regulamentos legais relativos
à indústria, bem como as políticas da empresa,
particularmente as relacionadas com SHE (Higiene,
Segurança e Meio Ambiente no trabalho).

Principais habilidades

• Bons conhecimentos de inglês falado e escrito;

• Bons conhecimentos de informática;

• Experiência SAP PM;

• Possuir ampla experiência e habilidades em manutenção;

• Orientado ao trabalho.

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até 
ao dia 20 de Junho, no website da http://www.sasol.com/
carrers/carrers/experienced-hires, clique na opção Find 
jobs e seleccione Moçambique para ter acesso às vagas 
disponíveis.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

SEGUNDA SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção do Tribunal Judicial da Província de Nampula correm 
éditos de vinte dias, contados da segunda e última publicação deste anúncio, 
citando os credores desconhecidos dos executados CONDORMUTS - Indústria 
de Processamento de Caju, Limitada, matriculada na Conservatória do Registo 
das Entidades Legais de Maputo, sob o número 100024675, titular do NUIT 
400178208, sito na Avenida da Independência, nº 343, rés-do-chão, Bairro 
Urbano Central, nesta cidade de Nampula; Silvino Vieira Martins, casado, de 
nacionalidade portuguesa, titular do DIRE do tipo permanente nº 03PT00041067C 
e do NUIT 101065707, residente na Avenida Francisco Manyanga, nº 6, prédio JFS, 
nesta cidade de Nampula, Victor Manuel de Jesus Oliveira, casado com Maria 
Olívia Rola Rodrigues em regime de comunhão geral de bens, de nacionalidade 
portuguesa, titular do Passaporte nº P064998 e do NUIT 101831711, residente na 
Avenida Francisco Manyanga, nº 6, prédio JFS, nesta cidade de Nampula e Maria 
Olívia Rola Rodrigues, casada com o 3º executado em regime de comunhão 
de bens, de nacionalidade portuguesa, portadora do Passaporte nº N588904, 
residente na Avenida Francisco Manyanga, nº 6, prédio JFS, nesta cidade de 
Nampula, para no prazo de dez dias, posteriores ao dos éditos, reclamarem o 
pagamento dos seus créditos pelo produto do bem penhorado sobre que tenham 
garantia real, nos termos do artigo 864º do Código do Processo Civil, na Acção 
Executiva para Pagamento de Quantia Certa, com Processo Ordinário nº 
08/2022, movida pelo BCI - Banco Comercial e de Investimentos, S.A.

Nampula, aos 30 de Maio de 2022

O Escrivão de Direito
(Ilegível) 

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Boliz Júlio
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de TRINTA (30) DIAS, citando os executados: MOZLOG, SA, com 
última sede conhecida na Av. Mao Tsé-Tung, nº 1245, nesta cidade de Maputo, 
na pessoa do seu representante legal, Hélio Amândio Simbine, com última 
residência conhecida no Bairro da Polana-Cimento, Av. Mártires da Machava, 
casa nº 805, nesta cidade, André Jano Moisés Dauane, Eulália Maria Joaquim 
Tchamo Dauane, todos com última residência no Bairro da Malhangalene, Rua 
Frei Nicolau do Rosário, casa nº 58, nesta cidade de Maputo e Arténio Victorino 
Palmira, com última residência conhecida no Bairro da Coop, Av. Vladimir Lenine, 
casa nº 2 824, nesta cidade de Maputo, todos ora ausentes em parte incerta, para, 
no prazo de dez (10) dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, 
tudo a contar da data da segunda e última publicação deste anúncio no jornal 
“Notícias”, pagarem ao exequete BCI - Banco Comercial e de Investimentos, SA, 
a quantia de 31 988 006,04 Mt (trinta e um milhões, novecentos e oitenta 
e oito mil, seis meticais e quatro centavos), em dívida nos presentes autos 
de Execução Ordinária nº 14/21-N, que por esta Secção lhes move o referido 
exequente ou, no mesmo prazo, nomearem à penhora, bens suficientes para tal 
pagamento e do mais que acrescerem ou deduzirem a oposição que tiverem, nos 
termos dos artigos 811º nº 1, 812º e seguintes do Código do Processo Civil, sob 
pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a 
execução seus termos do artigo 836º/1, a) do mesmo diploma legal, conforme 
tudo melhor consta da petição inicial, cujo duplicado se encontra à disposição 
nesta Secção, onde poderão solicitá-los em qualquer dia útil dentro das horas 
normais de expediente.

Maputo, aos 25 de Maio de 2022
O Escrivão 

Rafael Enoque
Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme 5024
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUACULTURA, IP

ANÚNCIO DE VAGAS nº 02 /37A002341/IDEPA/DRH-PRODAPE/2022

O Governo da República de Moçambique recebeu assistência financeira do Fundo Internacional de Desenvolvimento 
Agrícola (FIDA) para a implementação do Projecto de Desenvolvimento da Aquacultura de Pequena Escala (PRODAPE). 

Assim, o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, através do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca 
e Aquacultura, IP (IDEPA, IP) pretende aplicar parte desse financiamento na contratação, a nível das províncias de 
implementação do projecto, em regime de contrato por tempo definido, um total de 205 Técnicos de Nível Médio 

Profissional. Sendo que nesta fase absorvidos 23.

O presente anúncio de vaga tem por objectivo a comunicação da abertura de concurso público para a contratação de 
Técnicos Médio Profissionais, sendo que constituem atribuições específicas para o posto o conhecimento de pesca e 
aquacultura, na vertente de promoção e desenvolvimento comunitário. 

Os Termos de Referência para o posto poderão ser solicitados através do endereço electrónico idepa.mail@gmail.com, 
ou, nas horas normais de expediente (de segunda a sexta-feira, das 8.00 às 15.00), nos Serviços Distritais de Actividades 
Económicas (SDAE) ou na Delegação Provincial do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura. 

Requisitos
a) Possuir o nível médio técnico-profissional em Aquacultura, Pesca, Biologia e Extensão Pesqueira e áreas afins;
b) Nacionalidade moçambicana;
c) Idade superior a 18 anos;
d) Fluente em Português (fala e escrita);
e) Conhecimentos da língua do local onde concorre constitui vantagem;
f) Conhecimentos de informática na óptica do utilizador para as aplicações gerais (Word, Excel, PowerPoint,

E-mail, Internet e outros);
g) Experiência na área pesqueira é uma vantagem;
h) Residir ou ter condições para residir, por meios próprios, no local para onde pretende concorrer;
i) Situação militar regularizada.

Documentos necessários
Os candidatos devem submeter um requerimento reconhecido e dirigido ao Director-geral do IDEPA, IP, acompanhado 
dos seguintes documentos:

a) Declaração de residência ou atestado de residência;
b) Curriculum Vitae;
c) Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade;
d) Fotocópia da declaração do NUIT;
e) Fotocópia autenticada do certificado de habilitações literárias.

Local de submissão dos documentos e prazo de candidatura
Os documentos de candidatura deverão ser submetidos aos Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAE) do 
distrito a que se candidata, até ao dia 7 de Julho de 2022. 
Os candidatos serão submetidos a avaliação curricular seguida de entrevista profissional, de acordo com os requisitos 
afixados.
As listas para entrevistas serão afixadas nos Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAE) trinta (30) dias após 
o encerramento da recepção das candidaturas.

Tabela de vagas por distrito

Tabela de Vagas por Distrito e Carreira de Técnicos das Pescas
Província Total Distrito Superior Profissional

Cabo Delgado 6
Metuge 1 1
Mueda 1 1
Balama 1 1

Niassa 6

Lichinga 1 1
Lago 1 1
Mecanhelas 1 1
Majune 0 0
Mandimba 0 0

Nampula 6
Mossuril 1 1
Ribaué 1 1
Larde 1 1

Zambézia 6
Milange 1 1
Nicoadala 1 1
Mocubela 1 1

Tete 6
Cahora Bassa 1 1
Mágoè 1 1
Marávia 1 1

Manica 8

Sussundenga 1 1
Vandúzi 1 1
Gondola 1 1
Mossurize 1 1

Sofala 8

Beira 1 1
Dondo 1 1
Gorongosa 1 1
Búzi 1 1

Total 46 23 23

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUACULTURA, IP

ANÚNCIO DE VAGAS nº 01/37A002341/IDEPA/DRH-PRODAPE/2022

O Governo da República de Moçambique recebeu assistência financeira do Fundo Internacional de Desenvolvimento 
Agrícola (FIDA) para a implementação do Projecto de Desenvolvimento da Aquacultura de Pequena Escala (PRODAPE). 
Assim, o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, através do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca 
e Aquacultura, IP (IDEPA, IP) pretende aplicar parte desse financiamento na contratação, a nível das províncias de 
implementação do projecto, em regime de contrato por tempo definido, um total de 46 Técnicos de Nível Superior. 
Sendo que nesta fase absorvidos 23.
O presente anúncio de vaga tem por objectivo a comunicação da abertura de concurso público para a admissão de 
Técnicos Superiores de Pesca, sendo que constituem atribuições específicas para o posto o conhecimento de pesca e 
aquacultura, na vertente de promoção e desenvolvimento comunitário. 
Os Termos de Referência para o posto poderão ser solicitados através do endereço electrónico idepa.mail@gmail.com, 
ou, nas horas normais de expediente (de segunda a sexta-feira, das 8.00 às 15.00), nos Serviços Distritais de Actividades 
Económicas (SDAE) ou na Delegação Provincial do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura. 

Requisitos
a) Possuir Licenciatura em Aquacultura, Pesca, Produção Pesqueira, Medicina Veterinária, Biologia,

Desenvolvimento Rural ou áreas afins;
b) Nacionalidade moçambicana;
c) Idade superior a 18 anos;
d) Experiência como agente de extensão pesqueira é uma vantagem;
e) Fluente em Português (fala e escrita);
f) Conhecimentos da língua do local onde concorre constitui vantagem;
g) Conhecimentos de informática na óptica do utilizador para as aplicações gerais (Word, Excel, PowerPoint,

E-mail, Internet e outros);
h) Residir ou ter condições para residir, por meios próprios, no local onde pretende concorrer;
i) Situação militar regularizada.

Documentos necessários
Os candidatos devem submeter um requerimento reconhecido e dirigido ao Director-Geral do IDEPA, IP, acompanhado 
dos seguintes documentos:

a) Declaração de residência ou atestado de residência;
b) Curriculum Vitae;
c) Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade;
d) Fotocópia da declaração do NUIT;
e) Fotocópia autenticada do certificado de habilitações literárias.

Local de submissão de documentos e prazo da candidatura 
Os documentos de candidatura deverão ser submetidos aos Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAE) do 
distrito a que se candidata, até ao dia 7 de Julho de 2022. 
Os candidatos serão submetidos a avaliação curricular seguida de entrevista profissional, de acordo com os requisitos 
afixados.
As listas para entrevistas serão afixadas nos Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAE) trinta (30) dias após 
o encerramento da recepção das candidaturas.
Tabela de vagas por Distrito

Tabela de Vagas por Distrito e Carreira de Técnicos das Pescas
Província Total Distrito Superior Profissional

Cabo Delgado 6
Metuge 1 1
Mueda 1 1
Balama 1 1

Niassa 6

Lichinga 1 1
Lago 1 1
Mecanhelas 1 1
Majune 0 0
Mandimba 0 0

Nampula 6
Mossuril 1 1
Ribaué 1 1
Larde 1 1

Zambézia 6
Milange 1 1
Nicoadala 1 1
Mocubela 1 1

Tete 6
Cahora Bassa 1 1
Mágoè 1 1
Marávia 1 1

Manica 8

Sussundenga 1 1
Vandúzi 1 1
Gondola 1 1
Mossurize 1 1

Sofala 8

Beira 1 1
Dondo 1 1
Gorongosa 1 1
Búzi 1 1

Total 46 23 23

ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras de Reabilitação e Manutenção de Estradas 
Rurais nas Províncias de Nampula e Zambézia 
INTPA/MPM/2022/EA-OP/0073

O Gabinete do Ordenador Nacional para a Cooperação Moçambique-EU, Ministério 

dos Negócios Estrangeiros e Cooperação tenciona adjudicar um contrato de 

obras para a Reabilitação e Manutenção de Estradas Rurais nas Províncias de 

Nampula e Zambézia com a assistência financeira do 11º FED. O processo do 

concurso é publicado no Suplemento do Jornal Oficial da UE (TED eTendering) e 

no portal F & T: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/
portal/screen/home.

O prazo para a apresentação das propostas é 6/9/2022 até as 15.00 locais. 

As eventuais informações adicionais ou esclarecimentos/perguntas serão 

publicados no TED (eTendering) e estarão também disponíveis no portal F & T.

CONTRACT NOTICE
Civil Works for Rural Road Works in Nampula 
and Zambezia Provinces
INTPA/MPM/2022/EA-OP/0073

The National Authorising Officer of the European Development Fund in 

Mozambique, Ministry of Foreign Affairs and Cooperation intends to award 

a work contract for the rehabilitation and maintenance of rural roads in 

Nampula and Zambezia provinces with financial assistance from the 11th 

EDF. The tender dossier is published on the supplement to the Official Journal 

of the EU (TED eTendering) and on the F&T portal: https://ec.europa.eu/
info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

The deadline for submission of tender is 06/09/2022 until 15:00 local 

time. Possible additional information or clarifications/questions shall be 

published on TED (eTendering) and also available on the F&T portal.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
DELEGAÇÃO DA MATOLA
Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Instituto Nacional de Acção Social, IP-Delegação da Matola convida pessoas colectivas ou singulares, 
nacionais interessadas, que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas em envelopes 
fechados, nos objectos discriminados na tabela abaixo:

Nº
Modalidade de 

Contratação
Objecto de Contrato

Data e hora 
de entrega 

de propostas

Abertura de 
proposta

Validade das 
propostas

Valor do 
Caderno de 

Encargo

01

Concurso Limitado 

nº 02/62K000241/

INAS, IP-Matola/ RAQ/ 

O.E./2022

Fornecimento 
de Meios de 

Compensação aos 
Beneficiários do 

Programa Apoio Social 
Directo   (PASD).

20/6/2022
9.15 horas

20/6/2022
9.30 horas

90 Dias 1.000,00MT

02

Concurso Limitado 

nº 03/62K000241/

INAS, IP-Matola/ RAQ/ 

O.E./2022

Fornecimento de 
Instrumentos de 

Trabalho para 
Beneficiários do 

Programa Acção Social 
Produtiva (PASP).

20/6/2022
10.15 horas

20/6/2022
10.30 horas

90 Dias 500,00MT

03

 Concurso Limitado 
nº 04/62K000241/

INAS, IP-Matola/ RAQ/ 
O.E./2022

Fornecimento 
de Hortícolas, 

Leguminosas e Frutas 
para as Unidades 

Sociais. 

20/6/2022
11.15 horas

20/6/2022
11.30 horas

90 Dias 300,00MT

1. Os concorrentes interessados poderão obter os documentos do concurso no endereço abaixo, ao preço
não reembolsável, a ser depositado na conta nº 306878513 Millennium Bim, a favor do Infantário
da Matola.

2. As propostas deverão ser válidas por um período mínimo de 90 dias.

3. Endereço:

Instituto Nacional de Acção Social, IP-Delegação da Matola, Maputo
Bairro da Matola F Rua das Barreiras nº 671. Telefax nº21 783036, Nuit. 500168897.

Matola, aos7 de Junho de 2022

A Autoridade Competente 

(Assinatura Ilegível)

Bairro da Matola “F”, Rua das Barreiras nº671.,Tel. Nº21-783023, Nuit: 500168897
3895031
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DE ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DE NAMPULA

EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MANUEL SICALETA
Certifico, para efeitos de publicação, que 
por escritura de vinte e dois de Março 
do ano dois mil e vinte e dois, lavrada de 
folhas oitenta e dois verso a folhas oitenta 
e quatro, do livro de notas para escrituras 
diversas número “C”, traço trinta e dois, 
a cargo de HERMÍNIA PEDRO GOMES, 
Conservadora e Notária Superior do 
referido Cartório, se acha lavrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros na 

qual sua filha Nelita Manuel Sicaleta, 
solteira, maior, natural de Munhamade-
Lugela, residente em Nampula, foi 
declarada única e universal herdeira do 
seu pai MANUEL SICALETA, com última 
residência na cidade de Nampula.
Que até à data da sua morte não deixou 
testamento nem qualquer outra disposição 
da última vontade.
Que segundo a lei não há quem com ela 

possa concorrer à esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens imóveis 
e móveis, incluindo conta bancária.

Está Conforme

Cartório Notarial de Nampula, aos trinta e 
um de Maio de dois mil e vinte e dois

O Notário
(Ilegível)
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  Av.Para o Palmar, Nº 66 - Maputo 
  Tel:21499847- Fax:2149984921499847

  email : geral@cmondego.co.mz 

   website: www.cmondego.co.mz 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

CONVOCATÓRIA 

Nos termos conjugados do disposto nos artigos 133º e 134º, ambos do Código Comercial, e do Artigo 

13º dos Estatutos do Grupo C. Mondego, S.A., sociedade anónima, com sede social sita na Avenida 

para o Palmar nº66, Cidade de Maputo, matriculada na Conservatória de Registo das Entidades 

Legais sob o número 11984, convocam-se os senhores accionistas da sociedade para a reunião 

ordinária da Assembleia-Geral da Sociedade, a realizar no dia 14 de Junho de 2022, pelas 09.30 

horas, na sede da Sociedade, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Deliberação sobre o Relatório e Contas da Administração referente ao exercício de 2021;

2. Deliberação sobre a aplicação de resultados do exercício de 2021;

3. Deliberação sobre a restruturação dos Órgãos Sociais e;

4. Deliberação sobre qualquer outro assunto de interesse para a sociedade cuja discussão seja

acordada por unanimidade dos accionistas.

Maputo, aos 30 de Maio de 2022 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
(Ilegível) 

Pretende Admitir 

      Técnico de Informática 

      Número de Vagas: 01 

      Local: Maputo 

      Tarefas / Responsabilidades 

 Prestar assistência técnica aos utilizadores directamente ou encaminhar o problema para outros serviços

e/ou técnicos especializados;

 Analisar e determinar a natureza dos problemas através do contacto com os utilizadores, utilizando os meios

tecnológicos disponíveis;

 Priorizar as tarefas de suporte de acordo com a sua criticidade;

 Preparar avaliações do software/hardware e controlar o funcionamento dos sistemas, podendo apresentar

propostas de soluções técnicas;

 Tipificar as ocorrências e elaborar documentação sobre a assistência técnica prestada;

 Garantir a resolução imediata dos problemas abrangidos pelo seu âmbito de intervenção;

 Acompanhar ou informar-se sobre desenvolvimentos de aplicações e alertar os utilizadores interessados nos

mesmos;

 Identificar e encaminhar necessidades de formação dos utilizadores na utilização de hardware e software a

nível da Empresa;

 Instalar componentes de informática (PC´s e periféricos);

 Instalar, reinstalar e actualizar os componentes e actualizações de software residentes nos PC´s;

 Testar e instalar software a utilizar nas diferentes áreas;

 Ministrar formação sobre o funcionamento dos equipamentos e das aplicações;

 Executar tarefas relacionadas ao suporte do utilizador;

 Cumprir, no exercício das suas funções, as normas e procedimentos da qualidade, segurança, saúde

ocupacional e ambiente conforme as orientações gerais e específicas da Empresa; e

 Executar outras tarefas directamente ligadas à função e/ou complementares da mesma.

Requisitos:  

 Nível Médio Técnico, ramo Informática;

 Fluência intermédia em Língua Inglesa (capacidade de comunicação para desenvolver-se em situações

correntes que requerem a utilização da língua);

 Conhecimentos de Informática utilizando todas as funcionalidades disponíveis de forma integrada;

 Conhecimentos do Sistema de Gestão SAP utilizando funcionalidades específicas;

 Conhecimentos de sistemas de Gestão Documental;

 Competências Comportamentais Exigidas: Comprometimento com a Organização, Orientação para a

Segurança e Meio Ambiente, Orientação para a Qualidade, Trabalho em Equipa, Gestão de Stress, Gestão

de Tempo, Orientação para o Cliente e Resolução de Problemas.

 Competências Técnicas Exigidas: Normas e Procedimentos de Helpdesk, Planeamento e
Desenvolvimento de Meios de Suporte e Utilizadores, Manutenção de Hadware/Software e Segurança de
SI/TI.

Selecção: 

A selecção será feita através de entrevistas, exames psicotécnicos e/ou testes individuais para candidatos 

finalistas. 

Respostas: 

Com Carta de Apresentação, Currículo Circunstanciado, Cópia de Bilhete de Identidade e Certificado de 
Habilitações autenticados, no prazo de 10 dias a partir da data da publicação do presente Anúncio, para o seguinte 
endereço: vaga-tecnico-informatica@hcb.co.mz 

Importante: 

 O Recrutamento e Selecção de novos colaboradores na HCB obedece aos princípios de ética, integridade, 

justiça e equidade como tal, não requer o pagamento de taxas em nenhuma das fases do processo” A 

HCB, SA distancia-se de qualquer comportamento e acção que vão contra os valores e princípios éticos 

acima referidos. 

Nota: Só serão contactados os candidatos seleccionados para a fase de entrevistas. 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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INHAMBANE EM FOCO

Superfície  68 775  km²
População  1 271 818 (2007); 13 distritos
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A VOZ DO CIDADÃO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal correm 
éditos de trinta (30) dias, citando os herdeiros incertos 
de Jorge Alves Oliveira, para no prazo de oito (8) dias, 
que começa a contar depois de findo o dos éditos a partir 
da fixação deste Edital, contestar, querendo, nos termos do 
artigo 372º, nº 1 e 375º, nº 1, do CPC nos autos de Incidente 
de Habilitação de Herdeiros, registado sob o nº 96/20-M, que 
por esta Secção lhe move o requerente FNB-MOÇAMBIQUE, 
SA, pelos fundamentos constantes da petição inicial, que se 
encontra à disposição dos Herdeiros Incertos no Cartório desta 
Secção, podendo ser levantado dentro das horas normais de 
expediente.

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

A Ajudante de Escrivão
Mariza Anica António Rosa

Verifiquei
A Juíza de Direito

Moila Ornélia Chong Chelene
5010

PARA DESENVOLVER FUNHALOURO

Investidores prometem 
USD 16 milhões 

D
EZASSEIS milhões de 
dólares norte-ame-
ricanos serão inves-
tidos nos próximos 
cinco anos no distrito 

de Funhalouro, para explo-
rar oportunidades de negócio 
em diversas áreas a partir dos 
recursos locais. A promessa 
foi feita por homens de negó-
cios que operam na província 
de Inhambane, que na última 
quinta-feira participaram na 
conferência distrital de pro-
moção de investimento no 
âmbito da implementação do 
plano de desenvolvimento dis-
trital.

O montante vai financiar 13 
projectos nas áreas de fomento 
e processamento de castanha 
de caju, produção de ananás, 
criação do gado bovino e fran-
gos, ecoturismo, restauração e 
alojamento, e fornecimento de 
serviços. A intenção de inves-
timento nestas áreas foi mani-
festada após a divulgação, pelo 
Governo do Distrito de Fu-
nhalouro, das potencialidades 
naturais e uma carteira de pro-
jectos que vai criar cerca 300 
postos de emprego destinados 
a jovens naturais e residentes 
naquela região.

A secretária de Estado na 
província de Inhambane, Lu-
dmila Maguni, que orientou o 
evento que contou com a pre-
sença do Conselho consultivo 
distrital e a sociedade civil, ga-
rantiu que o governo provincial 
vai fazer o acompanhamento 
necessário para a efectivação 
dos projectos anunciados, que 
poderão dinamizar o desenvol-
vimento sócio-económico do 
distrito que tem como bandei-

ra da sua evolução a produção 
de castanha de caju, criação de 
gado bovino e recursos flores-
tais e faunísticos.

O distrito possui uma mé-
dia anual de 3116,75 toneladas 
de castanha de caju alcançadas 
através de 629.155 cajueiros e 
uma disponibilidade de cerca 
de 3883 hectares para a práti-
ca cajuícola. Tem, igualmente, 
44.025 cabeças de gado bovino 
e 264.774 hectares de pasto, 
calcário e condições para ex-
ploração de ecoturismo para 

além da indústria imobiliária, 
ainda por explorar. 

O administrador do dis-
trito, Luís Libombo, indicou 
a instalação de quatro estufas 
para a produção massiva de 
860 mil mudas de cajueiros, 
17.760 hectares para a prática 
desta cultura e instalação de 
lojas para a venda de insumos 
agrícolas. 

O tratamento químico de 
817 mil cajueiros, reabilita-
ção de três tanques carraci-
cidas, três pequenos sistemas 

de abastecimento de água, 
construção de duas unidades 
de processamento de carne, 
entre outras oportunidades de 
negócio, fazem parte do rol de 
iniciativas tendentes a desen-
volver Funhalouro.

Libombo falou também da 
necessidade premente de as-
faltagem da estrada que liga o 
distrito à Estrada Nacional nú-
mero um (EN1), concretamen-
te à vila de Massinga, numa 
extensão de 110 quilómetros, 
melhoramento das vias de ace-

so entre sedes das localidades e 
zonas de produção e comercia-
lização, reabilitação de fontes 
de abastecimento de água ava-
riadas bem como a necessidade 
de ampliação da rede através 
da transformação das fontes 
com bombas manuais para pe-
quenos sistemas multiusos, 
através de painéis solares

Funhalouro tem 45.956 
habitantes, uma superfície de 
15.653 quilómetros quadrados 
e dista 237 Km da cidade capi-
tal da província de Inhambane.

Participantes do fórum de angariação de fundos para desenvolvimento de Funhalouro

Urbanizar a vila
A VILA-SEDE do distrito de Funhalouro, em 
Inhambane, está a registar um crescimento 
acelerado como resultado da implementa-
ção de projectos de desenvolvimento que, 
paulatinamente, estão a melhorar a vida dos 
moradores daquela urbe.

Funhalouro passou a ostentar oficial-
mente, o estatuto de vila-sede desde Maio 
passado numa deliberação do Conselho de 
Ministros.

“A nossa vila está a crescer mercê da 
implementação de muitos projectos. Temos 
uma instituição bancária, sistema de abaste-
cimento de água e bombas de combustível. 
Ela precisa de ter um plano de estrutura, 
onde esteja definida a zona comercial, in-
dustrial e habitacional. Queremos saber para 
que lado direccionamos as nossas casas de 
sonho, para evitar que no futuro sejam des-
truídas por estar no traçado de vários projec-
tos do Estado”, disse José Alfiado, operador 
florestal. 

Para Felizarda Zacarias Mutuque, Fu-
nhalouro está a crescer porque o esforço do 
governo é evidente. Todavia, as construções 
desordenadas, por falta de um plano de es-
trutura urbana, ofuscam este trabalho.

“É necessário saber onde e como cons-
truir e quais as reservas do Estado para a 

construção de infra-estruturas de utilidade 
pública, para que as pessoas não coloquem 
residências. Tudo pode ficar esclarecido se o 
distrito tiver e divulgar o plano de urbaniza-
ção”, defende Mutuque.

Por seu turno, Fausto F. Nhassungue, 
disse que para além da urbanização, há ne-
cessidade de se ter um hospital distrital e a 
asfaltagem da estrada que liga a vila-sede e o 
distrito de Massinga.

“Actualmente os doentes transferidos 
para os hospitais rurais de Massinga ou Ma-
xixe, viajam em condições extremamente 
difíceis devido à degradação da estrada Fu-
nhaouro-Massinga. Por causa desta situa-
ção, alguns pacientes preferem ficar aqui ao 
invés de serem transferidos”, indicou Nhas-
sungue.

Luísa Alexandre diz que a vila tende a 
melhorar, mas apontou a organização das 
infra-estruturas existentes como imperati-
vo.

“Gostaria de ver a vila bonita e organi-
zada. Acho que o aeródromo está mesmo no 
interior da vila, e seria bom que se transfe-
risse para um outro lugar. Precisamos de um 
campo de futebol, acessos em condições e 
sinalizados assim como melhorar o parcela-
mento”, disse.

José Alfiado Luísa Alexandre

Felizarda Zacarias Mutuque Fausto Feliciano Nhassungue

A DEGRADAÇÃO acentuada das vias de acesso 
no distrito de Homoíne constitui entrave para 
o desenvolvimento local.

Para inverter este cenário, o governo dis-
trital necessita de mais de cem milhões de 
meticais para reabilitar as principais estradas, 
particularmente as que estabelecem a ligação 
entre os bairros e a sede. Porém esta intenção 
está condicionada por falta de fundos. 

Neste momento, o movimento de pessoas 
e bens está condicionado devido à erosão pro-
gressiva ocasionada pelas águas fluviais que, 
por onde passam, destroem as vias de acesso, 
para além de que outras infra-estruturas re-
clamam manutenção periódica para melhorar 
a transitabilidade.

Para garantir a circulação rodoviária, o go-
verno do distrito está a aplicar cerca de cinco 
milhões de meticais para o melhoramento das 
vias de acesso não asfaltadas, num troço de 18 
quilómetros.

Os trabalhos de melhoramento consistem 
no tapamento de buracos e colocação de solos 
vermelhos nos locais onde a transitabilidade é 
deficitária devido ao avançado estado de de-
gradação das vias que garantem a ligação entre 
a vila-sede e os povoados.

O administrador de Homoíne, Azarias Xa-
vier, fez saber que o melhoramento visa per-
mitir o escoamento de produtos da zona de 
produção à vila-sede, que é o centro comer-
cial.

A intervenção abrange a via Mujuane-Ma-
dumo, para garantir o transporte da produção 
do povoado de Golo para a sua comercialização 
na vila, bem como na cidade da Maxixe.

Azarias Xavier indicou que o concurso já foi 
lançado e as obras iniciam dentro de dias. 

Acrescentou que enquanto decorrem os 
trabalhos de melhoramento dos 18 quilóme-
tros, o governo mobiliza recursos financeiros 
para combater a erosão progressiva que assola 
o distrito, onde algumas infra-estruturas pú-
blicas e privadas estão em iminência de desa-
bar devido ao fenómeno. Segundo observou,
erosão é um problema que assola de forma
preocupante o distrito e agrava-se na época
chuvosa.

Homoíne regista degradação
acentuada de vias de acesso

UniSave quer internacionalizar 
cursos de pós-graduação 
A UNIVERSIDADE Save (UniSave) 
pretende internacionalizar os cursos 
de pós-graduação actualmente mi-
nistrados, de modo a tornar a institui-
ção uma referência a nível dos países 
da região austral e não só, na formação 
de profissionais nas diversas áreas do 
saber.

A pretensão foi manifestada sema-
na passada, na cidade da Maxixe, pelo 
reitor da UniSave, Manuel de Morais, 
na abertura do primeiro fórum inter-
nacional de pós-graduação, que tinha 
como objectivo a harmonização dos 
procedimentos e responsabilidades 
sobre a gestão dos cursos ministrados, 
partilhar experiências de planificação, 
concepção e gestão de pós-graduação.

Para a concretização desta inicia-

tiva, a instituição procura estratégias 
para o alinhamento dos cursos de 
pós-graduação herdados da extinta 
Universidade Pedagógica (UP) e que 
actualmente são ministrados pela 
UniSave.

A acção, segundo De Morais, re-
sulta do aumento na procura de for-
mação de profissionais nas diversas 
áreas de conhecimento, o que impõe a 
criação de cursos de pós- graduação.

O reitor fez saber que esta forma-
ção é feita de forma isolada por cada 
extensão, por falta de harmonização 
dos programas, o que obriga a insti-
tuição a procurar soluções para ultra-
passar a situação.

Segundo defendeu, a direcção 
deve reflectir sobre a necessidade da 

internacionalização dos cursos de 
pós-graduação, devendo alinhar as 
propostas e procedimentos destes 
objectivos académicos da UniSave.

Para ele, urge reflectir sobre os 
desafios actuais que o mundo acadé-
mico impõe, partilhar experiências 
sobre a concepção, gestão e produ-
ção de cursos de pós-graduação mi-
nistrados nesta instituição do ensino 
superior.

“Almejamos uma imagem insti-
tucional importante, pelo que que-
remos, através desta partilha de ex-
periências, potenciar a mobilidade e 
internacionalização da UniSave para 
maior galvanização das actividades 
do ensino e pesquisa das extensões”.

A vice-reitora académica da Uni-

Save, Catarina Nhamposse, garantiu 
que os cursos introduzidos enquanto 
Universidade Pedagógica não serão 
descartados, mas carecem de um en-
quadramento, tendo em vista as pre-
tensões da actual instituição.

Nhamposse recordou que a ins-
tituição herdou cursos da extinta UP 
onde a missão é diferente da actual, 
daí que urge a necessidade de buscar 
ideias para o seu alinhamento.

A UniSave é uma instituição do en-
sino superior com sede no distrito de 
Chonguene, em Gaza, e está vocacio-
nada à formação de profissionais nas 
diversas áreas de conhecimento, onde 
integra duas extensões na província de 
Inhambane, nomeadamente Maxixe e 
Massinga.

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

Nem tudo vai mal 
com os jovens

CAETANO VÍCTOR

NEM tudo vai mal com a nossa juventude. Depois 
de tanto lamentar sobre a situação dos jovens e 
adolescentes, encontro alento e sossego em alguns 
comportamentos, dignos  de realce, que observo em 
alguns indivíduos desta camada social.

Certamente  que ainda existem pessoas humil-
des nesta sociedade moçambicana cuja forma de ser 
e estar deviam constituir exemplo para os demais. 
E quero acreditar que no meio de tanta maldade, há 
quem aprecia o comportamento destes jovens e ado-
lescentes e está a procurar seguir.

É  bom e agradável embarcar num transporte 
público e sentar-se ao lado de um jovem que ime-
diatamente te saúde conforme a hora e com tom de 
voz humilde e agradável de escutar. 

Acreditem,  estimados leitores, que vezes há que 
esta saudação chega a criar um susto porque já es-
tamos mal habituados com a situação de, onde quer 
que estejamos, as pessoas preocuparem-se somen-
te em resolver seus problemas, descurando-se das 

boas maneiras que regem a nossa sociedade, que 
incluem a saudação.

Dá gosto e prazer encontrar grupo de jovens e 
adolescentes a conversar sobre assuntos relevantes 
da sociedade, num clima harmónico. Outros ainda 
entabulam conversas recorrendo aos ensinamentos 
que adquirem  na escola, na igreja e em outros locais 
de referência. São pessoas que pela sua forma de ser 
e estar vê-se que tem princípios e valores que devem 
ser seguidos por todos nós.

São  pessoas que não levantam a voz de qualquer 
maneira. Aliás, são pessoas que procuram conviver 
num clima de paz, harmónico em que cada um é 
livre de opinar, respeitando os interesses que os mo-
vem, desde que os argumentos sejam convincentes.

É bom e agradável quando os vemos a falar 
sobre o que o professor transmitiu em determina-
da aula, o que demonstra que houve interesse pelos 
conteúdos e, na medida do possível, procuram con-
solidar a matéria. 

É uma atitude louvável pois, quando menores, 
as conversas de nossos filhos devem basear-se, em 

primeiro lugar, nos conteúdos leccionados na esco-
la, sabido que a educação é a base do desenvolvi-
mento. É na escola onde se ensinam conteúdos para 
dominar a ciência e adquirir habilidades para poder 
fazer uso do que nos rodeia com  ferramentas ne-
cessárias.

Não é por acaso que se diz que para atingir o 
desenvolvimento que o país almeja é necessário ins-
truir os cidadãos. O conhecimento revoluciona as 
sociedades. Com a descoberta de hidrocarbonetos, 
por exemplo, o país despertou para a necessidade 
de se intensificar a formação da mão de obra para 
responder  os desafios que surgiram por causa deste 
recurso.

Sendo assim, é bom quando encontramos jo-
vens  e adolescentes que primam por comportamen-
tos dignos, aqueles que todos nós almejamos para 
os nossos filhos.

Bem hajam jovens. Faço votos para que a ho-
nestidade e e humildade sempre  vos acompanhem 
porque só assim, com bom comportamento, é que se 
pode influenciar os outros para boas práticas. 

TOMÁS SÉRGIO

PEDE-SE maior atenção aos automobilistas, pois 
cada um deve fazer-se à rua obedecendo tudo quan-
to lhe foi ensinado na escola de condução, ou seja, 
respeitando o Código de Estrada.

É certo que nem todos temos o mesmo com-
portamento. Cada um de nós age conforme a cir-
cunstância e as normas pré-estabelecidas, que nem 
sempre se compadecem com este princípio.

Tenho observado com alguma frequência, de 
modo particular na cidade de Maputo, transporta-
dores semi-colectivos de passageiros,  a praticarem 
indisciplina e induzirem os outros automobilistas a 
cometer os mesmos erros.

E esta situação tem ocorrido nos semáforos. 
Enquanto uns aguardam pelo sinal de passagem, os 
transportadores insistem com as buzinadelas como 
forma de pressionar para que os outros avançem.

De forma involuntária, estes automobilistas 
avançam mesmo sem o sinal verde mas, logo a se-
guir, o que lhes chama atenção é quando a Polícia 
de Trânsito os manda parar. E  infringir as normas 

pode, em algum momento, provocar acidentes fa-
tais.

Igualmente, os transportadores costumam cir-
cular aos ziguezagues  assustando os outros, que 
se envolvem em acidentes. Por isso, costuma-se 
dizer que é preciso dar espaço aos transporta-
dores porque estes não hesitam em colocar a 
viatura onde não devem, alegadamente porque 
o outro vai ceder passagem. Aliás, nenhum au-
tomobilista está interessado em ver a sua viatura
envolvida em acidente.

Assim sendo, em locais de congestionamen-
to de viaturas, é frequente ver os transportadores 
semi-colectivos de passageiros a abandonarem a 
fila  imposta pelas circunstâncias para seguirem 
em frente e serem os primeiros a chegar ao des-
tino.

Induzidos por este comportamento, alguns 
automobilistas procuram alinhar no mesmo dia-
pasão sendo que, regra geral, tem  sido sanciona-
dos pelos agentes da polícia. Pois, os transporta-
dores ao se comportarem desta maneira, sabem 
de antemão que antes de chegarem ao ponto 

onde frequentemente a polícia se posiciona, fa-
zem os ziguezagues e conseguem retornar à fila.

Este tipo de comportamento é desagradável 
e pode culminar em acidentes.  Regra geral, o 
acidente pode ser ocasionado pelo transportador, 
mas os que sofrem o embate são outros automo-
bilistas. E a forma como fazem o malabarismo, 
quase sempre a culpa recai sobre o automobi-
lista.

Por isso, haja prudência na condução. As bu-
zinadelas não devem distrair os automobilistas, 
uma vez que até mesmo os ladrões usam esses 
truques para despojarem as pessoas de seus 
bens. Assim, vale a pena ser prudente na estrada.

“Correr não é chegar”. Costuma-se dizer 
também que o dinheiro não acaba. Estimados 
transportadores: na estrada sempre existem pas-
sageiros. Existem também horas consideradas 
de ponta e outras com menos passageiros. Mas, 
mesmo assim, não é possível recolher todo o di-
nheiro que existe no bolso dos passageiros,  pelo 
que se deve conduzir com prudência, sempre 
respeitando as normas estabelecidas. 

SENTADO num canto de uma esplanada, de onde podia 
controlar todos os movimentos de entradas e de saídas, 
mesmo os que pulando o pequenino muro, viajava por vá-
rios lugares do mundo dentro de uma nave de Browder 
alheio a tudo circundante, e até do copo, já só com a água 
tónica e a rodela do limão que o gelo se passou para forma 
líquida, dava por ele, ou pela bebida. Correu tempo sem 
que ninguém o importunasse e passava tempo não pouco, 
embora ele não desse por tal. A viagem era mesmo agra-
dável, aliás, como essa alegria o acompanho  ao longo dos 
anos e agora muito mais por ser a que mais se entrega. 
Não necessariamente por ausência de outras, mas porque 
as outras dependem de outras vontades, de outras pessoas.

Fechou os olhos e quando os abriu reparou no copo a 
centímetros da mão direita e então lembrou-se que à cha-
gada pedira uma tónica Indiana, mas nada certo da razão 
da preferência. Talvez uma mania, que até por vezes não 
faz mal.  Emborcou o conteúdo do copo como se fosse 
de outra natureza, álcool, por exemplo. Balanceou o olhar 
pela esplanada e verificou que o dia não seria de grande 
receita. Os rapazes, de camisas brancas, calças pretas e 
sapatos igualmente pretos, estavam ali encostados nos 
umbrais das portas à espera de quem queira atestar o orga-
nismo e deixar uma garantia para a alegria do final do mês. 
Quase todos tinham as mãos entre a região nadegueira e 
os pilares da estrutura do lugar. Um cenário bonito de ver, 
sim, mas dorido para quem espera e não alcança. Mas vale 
aguentar que um dia há-de ser de flores bem cheirosas.

Estes momentos roubaram a atenção ao copo conten-
do água tónica e à nave de Browder, ainda por cima.

Mugulahamba, que por ali passou há pouco mais 
de hora e meia e o vira sentado com a cara enfiada num 
calhamaço gigante, decide abordá-lo, também porque já 
sem nada que valha  naquele momento e nos seguintes, ou 
ainda porque pode ser uma boa companhia por mais dias.

-Boa tarde meu senhor, posso gozar da sua companhia 
se…

-Por favor, triste já andava essa cadeira de tanta espe-
ra.  Sente-se e dê que fazer a um desses rapazes aí.

-Isso que faça quem os paga.
-Pois. E fez um sinal a um dos rapazes que se fez de

imediato. Disse-o que atendesse. Não quero nada, por en-
quanto.

-Mas diga-me uma coisa, o senhor está…
-Podemos ser amigos? Então o amigo dizia que…
-Tudo bem, estás aqui há mais de duas horas com esse

calhamaço…não tens mais nada… filhos ou outra coisa 
assim que te ocupe de outro jeito.

-Bom, na verdade eu não tenho filhos
-Não tens filhos? Mas ouvi dizer que tens.
-Mas como assim? Mal nos conhecemos, embora já

sejamos amigos. Como pode saber de mim a esse nível?
-Pois sei. Pessoas como tu são sabidas de muita gen-

te. Tens e só não sabia desta loucura, estares aqui horas e 
horas.

-Lamento  que tenhas sabido tarde da minha loucura.
Ela alimenta-me todos os dias. Preenche as minhas insó-
nias. É a minha alma. A loucura. Vá, é verdade que não 
tenho filhos. Tenho netos. Netos de os levar aos jardins, 
à escola, isso quando acontece os pais mo pedirem, o que 
acontece muito raramente.

-Então também és avô ainda por cima.
-Não há “então” nenhum aqui. Nem um “também”.

Sou avô e pronto e sou por isso muito feliz.
-Por ser vô?
-Sim. O doce que é os dedinhos dos netinhos sobre a

zona calva da minha cabeça.  Aquelas mãozinhas se pas-
seando sobre ela sentado num banco de cimento enfrente 
da piscina e levando-me a cochilar por minutos de dese-
já-los infindos nas tardes domingueiras com a música do 
vento. 

Levam-nos à minha casa e nas sacas, uma garrafa de 
vinho, do bom, ou de Whiskey, também, do bom. Das pi-
zzas e dos sorvetes, cobre a minha bolsa dos trocados das 
farmácias e das livrarias,  estas agora muito distantes, o 
resto é com os pais, como foi com os meus.

-És um avô feliz. Mordomias para ficar com os netos!
-É justo que os pais sejam pelos prazeres e felicidade

dos filhos e para tal têm de fazer. Mas, olha, peça uma 
bebida .

-Peço duas. Uma para tí, também.
-Já estou tomando a minha, não vês?
-E quanto as leituras quando estás com os netos?
-Têm de parar. Os netos são uma graça maior. Mas tão 

rapidamente podem deixar de o ser.
Os livros§ não! 

Os livros não!

Atenção aos automobilistas que 
induzem os outros a prevaricar

O CURRICULUM VITAE é um documento de tipo histórico, 
que relata a trajectória educacional e/ou académica, bem como 
as experiências profissionais de uma pessoa, como forma de 
demonstrar suas habilidades e competências. Este documento 
é utilizado como parte crucial dos processos de recrutamento e 
pode ser abreviado para CV ou apenas Currículo.

Tendo  em conta que Moçambique se encontra numa fase de 
transição pós-pandemia e enfrentou algumas baixas em termos 
de investimentos devido ao conflito em CaboDelgado, o número 
de desempregados aumentou de forma significativa e, automati-
camente cresceu a procura pelo emprego.

Na expectativa de dar suporte aos candidatos, com forte 
atenção aos jovens, separei algumas dicas valiosas. O ponto de 
partida é o contacto telefónico que os jovens candidatos colocam 
no CV.

Este  número não deve ter som de espera, independentemen-
te do estilo musical ou do conteúdo do mesmo, o meu conselho é 
que se retire. Vou ilustrar o que pode causar um som de espera:

Supondo que o candidato pertença ao Paris Sant German 
e o recrutador não goste do Mbappé ou do Neymar e, ao ligar, 
escutar o hino do clube, este já terá um pé atrás  com o aspirante 
ao emprego. Ainda que pareça um facto irrelevante, esta questão 
tem bastante impacto, pois Moçambique é um país com fanáti-
cos por futebol. 

Outro grande exemplo são as religiões. Por Moçambique 
ser um país laico, as orientações religiosas também são muito 
diversificadas, portanto, colocar um hino ou cântico da sua re-
ligião pode não gerar simpatia. Tendo em conta estas possíveis 
situações, os jovens candidatos a emprego devem tirar os sons 
de espera do número de telefone que colocam no CV para ga-
rantir a imparcialidade.

Outro aspecto importante é o nome utilizado no e-mail. Este 

deve ser igual ao nome do BI, ou seja, deve utilizar o seu nome 
e apelido. 

Jovens que enviam CV em busca de emprego devem evi-
tar e-mails como manopai@gmail.com, apropriachocolate@
hotmail.com, maedoprincipe@yahoo.com, boneca.macuaca@
gmail.com, babyboy.antonio@gmail.com, entre outros exem-
plos não recomendados, pois criam uma imagem pouco profis-
sional, podendo estes nomes serem utilizados em outros fóruns, 
mas nunca no Curriculum Vitae.

O candidato não deve colocar a expectativa salarial no 
CV, pois esta informação será partilhada durante a entrevista 
de emprego. Entretanto, em casos onde a instituição divulga a 
necessidade de indicação de expectativa salarial, o candidato 
deve fazê-lo na carta de apresentação e frisar que esta informa-
ção segue em resposta à solicitação da empresa.

A experiência  do candidato deve vir em ordem decrescen-
te, ou seja, da última experiência  (actual) à primeira. Ainda 
no que concerne à experiência, há que salientar dois pontos 
importantes que se resumem em dizer e escrever sempre a ver-
dade. 

Para o jovem que não tem certa competência técnica, o 
meu conselho é que não coloque falsas competências e, para 
os que não tenham tido uma boa saída em alguma empresa, o 
meu conselho é que não omitam esta experiência profissional 
do CV, pois a verdade é sempre apreciada. É recomendado que 
os CV obedeçam a um padrão, exemplos universais podem ser 
encontrados na internet.

Por último, mas não menos importante, aconselho nova-
mente aos jovens a lerem o jornal e manterem-se informados 
para que aumentem os seus soft skills.

Lembrem-se terça sim, terça sim, estarei aqui com novas 
dicas da Nelly Benjamim Afonso.

Dicas da Nelly Afonso 
para elaboração do CV

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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D
OMINGO, cinco de 
Junho, o planeta re-
flectiu em torno das 
ameaças de que vem 
sofrendo continua-

mente, com a degradação de 
ecossistemas e o risco de vida 
das espécies, de um modo ge-
ral, resultante da acção hu-
mana. Agir já é um imperati-
vo, e tudo parte de pequenas 
acções às mais complexas.

A cidade de Maputo não 
esteve alheia ao movimento, 
no contexto da efeméride, 
e mostrou parte do que tem 
feito em defesa do ambiente. 
Na exposição estiveram em 
exibição alguns trabalhos en-
volvendo petizes, como os da 
Associação Ndangwine, equi-
valente ao domicílio ou edu-
cadores de família.

A Ndangwine recorre ao 
material reciclável, garrafas 
plásticas ou de vidro, colhe-
res descartáveis, peles de ani-
mais, latas, tecidos entre ou-
tros, para produzir artigos de 
utilidade para as crianças.

Tudo em prol do espaço onde vivemos 

nor gostaria de ter.  
“É uma forma que encon-

tramos para ajudar as famílias 

Stefano Denti, coordena-
dor da agremiação, alia a ideia 
de se apostar em brinquedos 
pelo facto de muitas crianças, 
principal grupo-alvo, serem 
de famílias carentes e sem po-
der de compra para as agraciar 
com artigos que qualquer me-

vulneráveis ocupando as suas 
crianças e apoiando-as em 
material escolar. Temos neste 
momento 18 crianças e sem-
pre ficamos com um número 
reduzido porque a casa é pe-
quena e a nossa filosofia deve 
ser do estilo familiar, como 

diz o nome Ndangwine”, ex-
plicou Denti.   

Porque de pequeno se tor-
ce o pepino, o distrito Munici-
pal Ka Mubukwana mobilizou 
120 munícipes de palmo-e-
-meio, em representação de
19 escolas primárias e secun-
dárias, para um concurso de
poesia, redacção e desenho
livre com a temática a ver-
sar sobre gestão ambiental e
mudanças climáticas, privile-
giando boas acções.

Segundo os organizado-
res, o universo dos partici-

gos, ao mesmo tempo em-
prestando graça ao contem-
plador.

Do endocarpo, Alexandre 
fabrica candeeiro, mesas de 

mentação de projectos de ge-
ração de créditos de carbono, 
entre os quais a disseminação 
de fogões melhorados.

“Os fogões são melho-
rados justamente por não 
poluir, nem emitir o fumo”, 
justifica, sustentando com es-
tudos segundo os quais 13 mil 
pessoas morrem anualmen-
te por doenças respiratórias 
causadas pelo fumo.

A vantagem de utilizar 
um fogão melhorado reside 
igualmente no lado econó-
mico, pois segundo Botão, ele 
poupa até 60% do consumo 
de carvão, comparado aos fo-
gões tradicionais. “Com pou-
co carvão é possível fazer uma 
cozedura completa de feijão, 
por exemplo, ou de arroz, ca-
ril e ainda sobrar para aquecer 
água para o banho”, disse.

Traduzido em dinheiro, 
explica, uma família que gas-
tava mais ou menos 50 meti-
cais/dia para cozinhar, pode o 
fazer com menos de 20 meti-
cais, a usar estes fogões.    

O público-alvo da Mo-
zCarbon são as pessoas que 

pantes podia ter sido maior, 
como forma de se multiplicar 
os apelos e ter maior difusão 
de mensagens sobre acções, 

para contribuir positivamen-
te na gestão ambiental rumo 
à sustentabilidade. Mas devi-
do a razões logística acabou 
limitando-se a 120 crianças. 
É que, explicaram, os petizes 
levam a mensagem para mais 
longe, entre seus amigos, co-
legas e familiares mais velhos.

“O Homem é o principal 
causador dos danos ambien-
tais e, ao mesmo tempo, a 
primeira vítima. Agora, por 
exemplo, estamos no Inverno 
que é um período tradicional-
mente seco e frio, mas com 

chuvas antes nunca previstas. 
Pode ser um dos efeitos das 
mudanças climáticas e preci-
samos ter os nossos meninos 

preparados de modo a ter as 
suas escolas e comunidades 
resilientes. Esta é também 
uma forma de dar continui-
dade ao trabalho feito na sala 
de aula, pois sem um bom 
ambiente não há vida”, disse 
Hortência Mavume, do Con-
selho Municipal da Cidade 
de Maputo e organizadora do 
evento, uma prática corri-
queira do distrito de Ka Mu-
bukwana.

Do coco vem a bebida, 
lanho, leite, óleo, bagaço e o 
endocarpo (a parte dura do 

coco). É neste material que 
Xadreque Alexandre, artis-
ta, encontrou matéria-prima 
para produzir diversos arti-

cabeceira ou de canto e imita-
ção de plantas. A ideia surgiu 
da abundância do coco, aliado 
à falta de emprego. Sente-se 
feliz não somente por pro-
duzir e ganhar dinheiro, com 
algo que agrada a vista dos 
demais, como também pelo 
contributo na diminuição do 
que seria mais um peso na 
gestão do lixo.

“Pensei no coco porque 
o próprio coqueiro é uma ri-
queza. Sendo filho de pais

naturais de Inhambane e com 
forte ligação com esta planta, 
facilmente identifiquei nele 
uma alternativa ao desempre-
go”, conta.

A poluição do meio muitas 
vezes começa ao domicílio, 
mesmo no processo de prepa-
ração de alimentos, com o uso 
da lenha e do carvão. Foi nesta 
perspectiva que a MozCarbon 
participou na exposição-fei-
ra, alusiva ao Dia Mundial do 
Ambiente para exibir fogões 
ambientalmente recomendá-
veis.

Zaida Botão, expositora 
desta empresa defensora do 
meio ambiente, fala da imple-

recorrem ao carvão para con-
feccionar os seus alimentos 
com destaque para os resi-
dentes nas zonas urbanas com 
baixas condições financeira.

As imagens do nosso co-
lega Félex Matsinhe mostram 
parte do evento que corpo-
rizou o Dia Mundial do Am-
biente na cidade de Maputo, 
também marcado pelo plantio 
de árvores como forma de res-
gatar o espaço verde, cada vez 
menos existente.

CRIANÇAS expostas a ambien-
tes de criação e venda de fran-
gos apresentam maior risco 
de contaminação por doenças 
entéricas, alerta a pesquisa do 
Centro de Biotecnologia da 
Universidade Eduardo Mon-
dlane (CB-UEM). 

Os pesquisadores do cen-
tro, em parceria com as Uni-
versidades de Washington e 
Emory, ambas dos Estados 
Unidos da América (EUA), pro-
curaram perceber, ao longo 
dos seus estudos, quais são as 
vias de contaminação por estas 
enfermidades, tendo escala-
do alguns mercados da cidade 
de Maputo que se dedicam à 
comercialização de frangos. 
Segundo Joaquim Saíde, di-
rector do CB-UEM, os meno-
res de cinco anos podem ser 
facilmente contaminados por 
via de fezes destas aves, por-
que na parte intestinal dos 
frangos habitam patógenos.  
“Olhamos para muitas ver-
tentes, não só na criação, 
mas também na venda, pro-
cessamento e consumo de 

CRIAÇÃO E VENDA DE GALINHAS

Crianças expostas 
a doenças entéricas

Facebook desactiva 
rastreio de usuários

aves, e percebemos que há 
maior incidência de propa-
gação nestes lugares”, disse. 
Entretanto, a comida é, se-
gundo o director do Centro, 
responsável por maior par-
te de casos de transmissão de 
doenças entéricas, por isso 
apela à maior limpeza e uso 
de água limpa nos mercados. 

Os dados foram revelados re-
centemente durante um semi-
nário com o tema “Exposição 
de Frangos e Patógenos Enté-
ricos em Crianças Expostas por 
vias Ambientais”. 

O evento teve como objec-
tivo a apresentação dos resulta-
dos da pesquisa para posterior 
adopção de estratégias de in-

tervenção nos lugares de maior 
risco de propagação deste tipo 
de patologias, que causam sin-
tomas como diarreia, febre ou 
cólicas estomacais. As doenças 
entéricas afectam o estômago 
ou intestino e têm como ori-
gem, uma variedade de germes 
que normalmente entram no 
corpo através da boca.

Muitas crianças dedicam-se à venda de galinhas nos mercados da cidade de Maputo

A REDE social Facebook, da 
empresa Meta, desactivou 
recursos que usavam a loca-
lização em tempo real para 
encontrar amigos nas ime-
diações e os alertas de clima, 
para se dedicar a outros fins, 
como publicidade. 

Com a descontinuação 
da ferramenta, quatro fun-
ções serão encerradas: alertas 
meteorológicos, histórico de 
localização, localização em 
segundo plano e amigos pró-
ximos.  

A plataforma já está a in-
formar os seus usuários sobre 
as mudanças, para que pos-
sam acessar e baixar o histó-
rico de localização até um de 
Agosto. 

Após este prazo, as infor-
mações compartilhadas serão 
excluídas pela rede social e 
não estarão mais acessíveis. 
Para baixar esses dados é 
preciso acessar o menu de 
configurações da rede social, 
clicar em “Suas informações 
no Facebook” e, em seguida, 
“Acesse suas informações”. 

De acordo com a Meta, 

a desactivação do rastreio é 
devido ao baixo uso da ferra-
menta. Os usuários que não 
quiserem perder seus dados 
de localização podem acessar 
as configurações do seu per-
fil para baixá-los. Os dados 
também estarão disponíveis 
até um de Agosto.

A empresa afirma que 
esse tipo de informação aju-
da a manter contas seguras, 
proporcionar uma expe-
riência mais personalizada e 
mostrar anúncios mais rele-
vantes. 

Um exemplo do uso desse 
recurso é a ferramenta Ma-

rketplace, que mostra anún-
cios de vendedores que estão 
localizados perto do usuário. 

“As pessoas ainda podem 
usar os serviços de localiza-
ção para gerenciar como suas 
informações de rastreio são 
colectadas e usadas”, afir-
mou a empresa. 

Facebook continuará a colectar a localização dos usuários para outras finalidades 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Aceita o conselho dos outros, mas nunca de-
sistas da tua própria opinião.”

William Shakespeare (1564-1616)

QUARTO CRESCENTE - hoje 07 de Junho, às 16.48 horas

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21, 22.00 E 23.30 HORAS.

PREIA-MAR - Às 09.00 horas e às 
22.56, com 2.60 e 2.80 metros, respec-
tivamente 

BAIXA-MAR - Às 3.90 horas e às 
15.22, com  1.30 e 1.20 metros respec-
tivamente

INHAMBANE

25/20

VILANKULO

26/13

TETE

26/17

QUELIMANE

24/12

NAMPULA

26/15

PEMBA

29/16
LICHINGA

19/7

BEIRA

25/17

XAI-XAI

24/19

CHIMOIO

21/7

MAPUTO

27/14

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

00.20- FLASH CULTURAL

01.10- É DESPORTO

03.05- 100 BARREIRAS

04.57- HINO NACIONAL

05.10- CAMPO E DESENVOVIMENTO

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

08.10- ECONOMIA PARA TODOS

08.15- INSS

11.30- PARABENS A VOCÊ

12.00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
TARDE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12.30- JORNAL DA TARDE

13.00- CARTAS NA MESA

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14.30- RÁDIO NOVELA “OURO 
NEGRO”

15.30- Á MULHER

16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

16.30- MINEDRAMA MALARIA

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

17.15- COMPASSO

18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19.00 - TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19.30- JORNAL DA NOITE

20.00- PANORAMA POLITICO

20.30- GIRAMUNDO

21.30- ÚLTIMO TEMPO

22.10- É DESPORTO

23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL

23.15- INSS

23.30- ÚLTIMO JORNAL

05.40  HINO NACIONAL 

05.45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM OBADIAS - 
“ZUMBA”  

06.00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

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

08.30  CONQUISTAS 
REPETIÇÃO/PROGRAMA 
9

09.00  NOTÍCIAS 

09.05  ASAS - MULHER E O 
ASSOCIATIVISMO 
REPETIÇÃO/PROGRAMA 
14

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

10.00  NOTÍCIAS 

10.05  TUDO ÀS 10 DIRECTO – 
1.ª PARTE

11.00  NOTÍCIAS 

11.05  TUDO ÀS 10 DIRECTO – 
2.ª PARTE

12.00  NOTÍCIAS 

12.05  TELENOVELA: “SE NOS 
DEIXAREM” REPETIÇÃO 
CAPÍTULO 54

13.00  JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

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

15.00  NOTÍCIAS 

15.05  JUNTOS À TARDE 
DIRECTO

16.00  NOTÍCIAS 

16.05  ENCONTROS DA MALTA 
DIRECTO

17.00  JORNAL EM LÍNGUAS 
MOÇAMBICANAS 
DIRECTO

17.45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM OBADIAS - 
“ZUMBA”  

18.00  CHAT COM SHEILA 
IBRAIMO DIRECTO

19.00  SAÚDE E BEM ESTAR: 
GESTÃO DA HIGIENE 
MENSTRUAL  
PROGRAMA Nº 70

19.25  CASA DO POVO 

19.50  PUB 

20.00  TELEJORNAL DIRECTO

21.00  FAN ZONE DIRECTO

22.00  TELENOVELA: “SE NOS 
DEIXAREM”  CAPÍTULO 
55/82

23.00  3600 SEGUNDOS 
REPETIÇÃO

00.00  TUDO ÀS 10 
REPETIÇÃO

02.00  CHAT COM SHEILA 
IBRAIMO 
REPETIÇÃO

03.00  ENCONTROS DA MALTA 
REPETIÇÃO

04.00  JUNTOS À TARDE 
REPETIÇÃO

04.50  FAN ZONE 
REPETIÇÃO

05.40  HINO NACIONAL 

O ESPETÁCULO “Chovem Amores na Rua do Matador”, en-
cenado por Maria Clotilde Guirrugo e Victor Gonçalves, será 
apresentado, em Julho, em 12 municípios de Portugal. 

O número, que envolve criadores de Moçambique, Angola 
e Portugal, é baseado num conto homónimo do livro “O Ter-
rorista Elegante e Outras Histórias”, dos escritores moçambi-
cano Mia Couto e angolano José Eduardo Agualusa.

Co-produzida pela Fundação Fernando Leite Couto e pela 
Universidade Eduardo Mondlane (UEM), a obra tem como 
protagonista Baltazar Fortuna, interpretado pelo actor Horá-
cio Guiamba.

No contexto, Mia Couto e José Eduardo Agualusa refletem 
sobre o conflito entre um Moçambique periurbano, que hesita 
entre um lastro de tradições e práticas ancestrais cristaliza-
das nas mentalidades masculinas dominantes, e um país novo 
de demografia galopante, cheio de jovens que, a cada dia, se 
revêem menos nas estruturas culturais e práticas sociais her-
dadas.

O conflito entre Baltazar Fortuna e as suas mulheres Ma-
riana Chubichuba, Judite Malimali e Ermelinda Feitinha leva, 
inevitavelmente, à morte de um desequilíbrio social onde o 
lugar que cabe aos Homens é vigorosamente questionado e re-
solvido em cada opção, atitude e gesto do presente.

Os ecos da sua estreia, no final do ano passado, não deixa-
ram de despertar curiosidade em Portugal, onde várias com-
panhias de teatro e alguns municípios mostraram a pretensão 
de partilharem o espetáculo com o seu público.

Portanto, é graças ao apoio e à hospitalidade das compa-
nhias de teatro (ACTA), do Baal, de Serpa, das Beiras, da Co-
vilhã, das Caldas, das Caldas da Rainha, do Centro Dramático 
de Évora (CENDREV), da Escola da Noite, de Coimbra, que a 
presença em Portugal se tornou possível.

Demonstraram o mesmo interesse os municípios de Alma-
da, Figueira da Foz, Loulé, Seixal, Setúbal e Viseu. 

No total serão realizados em Portugal, entre 2 e 30 de Ju-
lho, 20 sessões do espetáculo, na maior digressão realizada 
por uma companhia moçambicana em Portugal.

Além do espetáculo realizar-se-ão conversas entre o pú-
blico e os autores do texto Mia Couto e José Eduardo Agualusa, 
aqui apresentados como dramaturgos, e o público.

“Chovem Amores na Rua do Matador”, é interpretado por 
Angelina Chavango, Horácio Guiamba, Joana Mbalango, Jose-
fina Massango e Violeta Mbilane.

Conta ainda com Évaro de Abreu, no cenário, Clotilde 
Guirrugo e Vitor Gonçalves, na encenação, Sara Machado, nos 
figurinos, Ademar Chauque, na coreografia, Shigeru Ume-
bayashi, na música, Pedro Pinto, na sonoplastia, Quito Tem-
be, na luz, e Clotilde Guirrugo e Pablo Ribeiro, na direcção de 
produção.

O 
MUSEU de História 
Natural (MHN), na 
cidade de Maputo, 
está a ser requalifi-
cado de modo a res-

ponder às novas dinâmicas 
do mundo e se preparar para 
atender o público actual.

A previsão é de a requa-
lificação do espaço museo-
lógico durar 36 meses e até 
aqui foram investidos dez 
mil euros (683.734,19 meti-
cais), financiados pela Agên-
cia Italiana de Cooperação.

 O projecto arquitetó-
nico foi desenvolvido pelo 
departamento de arquitetu-
ra da Universidade Sapienza 
de Roma e é implementado 
pela organização We World, 
Universidade de Sapienza de 
Roma e pela Estação Zooló-
gica Anton Dohrn, de Nápo-
les.

O MHN foi criado em 1913 
num contexto em que tinha 
um público adequado àquele 
período. Entretanto, hoje as 
exigências dos visitantes são 
outras.

“Queremos adequar o 
museu às questões solici-
tadas pelo nosso público e 
esperamos nos ajustar à rea-
lidade doutros museus do 
mundo. Este é um grande 
ganho para a componente 
educativa dos nossos estu-
dantes”, contou a directora 
do museu, Lucília Chuquela.

Adiantou que a moder-
nização não vai afectar a es-
trutura arquitetónica do edi-
fício, por questões legais e 
devido à sua relevância his-
tórica. Entretanto, a infra-
-estrutura beneficiará duma
nova pintura.

Por seu turno, a curadora 
italiana Caterina Giovinaz-
zo, que integra a equipa de 
remodelação, explicou que 
o museu terá um laboratório
educativo e contará com um 
pacote de educação elabora-
do para alargar a oferta mu-
seologia do espaço.

“História Natural”
em modernização

“Todas as acções reali-
zadas no âmbito do projecto 
terão como referências o de-
senvolvimento duma estra-
tégia de comunicação e for-
talecimento da identidade 
visual do museu”, explicou.

Já o italiano Sílvio Cian-
ciunazzo referiu que o mu-

seu apresenta pontos críticos 
fortes como facto de não dis-
por de rampa para permitir 
a passagem de pessoas com 
deficiência, sala de recepção 
e pequena falta de sala expo-
sitiva e formativa para estu-
dantes.

“Há espaço suficiente de 

armazenamento das obras 
científicas e também a ques-
tão estrutura do museu tem 
sofrido infiltração de água, 
falta de percurso narrativo 
e explicação, actualmente o 
visitante não tem guia turís-
tico”, acrescentou.

Pedalando 
até Chamanculo “C”

DEPOIS de ter percorrido 
milhares de quilómetros da 
Tanzania, passando pelo Ma-
lawi e pedalando por alguns 
pontos do país, a ciclista soli-
tária, Perla Lazzareschi, che-
gou a Maputo. 

Ela tornou-se famosa em 
Moçambique: todos a param 
na rua para fazer uma foto, 
um exemplo de coragem e 
determinação pedalando in-
cansavelmente, sozinha, sem 
medo, para conhecer pes-
soas. Passou por Milange, Ilha 
de Moçambique, Quelimane, 
Vilankulo, Maxixe, Linga 
Linga, Chidenguele, Mar-
racuene - onde foi recebida 
pelos ciclistas liderados por 
Betinho Bikes, que com ela 
escalaram até Maputo. Uma 
capulana foi a prenda para 

a ciclista italiana que pedala 
seguindo a filosofia Ubuntu: 
“O mundo não é uma ilha: 
eu sou humana e a natureza 
humana implica compaixão, 
respeito, empatia”.

Foi com esse espírito, pe-
dalando até a Casa do Gaiato, 
no domingo, onde participou 
da vida do orfanato, em Boa-
ne.

Na terça-feira recebeu 
mais um convite: foi até ao 
Centro Comunitário no Cha-
manculo “C”, em Maputo.

Foi recebida com danças 
e canções pelos jovens, que 
diariamente beneficiam dos 
serviços do Centro Comu-
nitário, construído no âm-
bito do programa regenera: 
Requalificação Integrada do 
bairro Chamanculo “C”, em 

Maputo (AID 11649), finan-
ciado pela Agência Italiana 
de Cooperação para o Desen-
volvimento (AICS).

A AICS intervém no bair-
ro de Chamanculo “C” atra-
vés da implementação de in-
tervenções infra-estruturais 
(alargamento e pavimenta-
ção de vias de acesso e cami-
nhos pedonais, construção 
de canais de drenagem de 
águas pluviais, reabilitação 
de espaços públicos, cons-
trução de soluções habita-
cionais e obras complemen-
tares), e a implementação 
de acções de promoção do 
desenvolvimento socioeco-
nómico local e de protecção 
ambiental (formação apoio 
a actividades geradoras de 
rendimentos, apoio a asso-

ciações, reforço dos serviços 
de utilidade pública, incluin-
do a melhoria do sistema de 
recolha de resíduos sólidos 
urbanos, intervenções mi-
croestruturais preparatórias 
para a implementação de 
processos de regularização 
fundiária) confiadas às ONG 
Fondazione AVSI e COSPE, 
que operam em parceria com 
uma vasta rede de actores lo-
cais e italianos.

O Centro, inaugurado em 
2017, é agora utilizado como 
escritório de gestão, pelo se-
cretariado do bairro, para a 
prestação de serviços a nível 
local (pagamento de impos-
tos, pagamento de certifica-
dos), um balcão de atendi-
mento à população e alberga 
um pequeno parque infantil 
no seu interior, e é utilizado 
pela comunidade como es-
paço para a implementação 
de actividades recreativas 
(dança hip-hop, aulas de 
ginástica para idosos), bem 
como um espaço de partilha 
comunitária para reuniões 
e debates participativos do 
bairro. 

O bairro foi palco desse 
encontro singular entre pes-
soas especiais que acreditam 
que um mundo melhor e um 
desenvolvimento sustentável 
são possíveis, apenas viven-
do a solidariedade, a coope-
ração, o respeito pelos ou-
tros, apoiando-se e ajudando 
uns aos outros, alimentando 
um desejo de paz.

Moçambique faz 
chover amores 
em Portugal
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ADOZINDA MARTA 

JOSÉ MATANGALA

(Dudo)

FALECEU
Seus irmãos Anísio e Adérito, cunha-
das Bella e Bia, sobrinhos Kelvin, Ka-
ren, Anetta, Eric, Iandra, Liedson e Mellis, tios, primos 
e demais familiares comunicam o falecimento do seu 
ente querido ADOZINDA MARTA JOSÉ MATANGALA, 
ocorrido no dia 5/6/2022, vítima de paragem cardíaca, 
no ICOR, cujo funeral se realiza hoje, dia 7/6/2022, no 
Cemitério de Lhanguene, pelas 11.00 horas, antecedi-
do de velório às 9.00 horas, na capela do  HCM. Paz à 
sua alma.

5095

MARIA FRANCISCA 

PERINA JESSEN

FALECEU

Seus filhos Malena, Lito, Toia, Tavi-
nho, David e Baby, netos, bisnetos, 
genros, noras e demais familiares comunicam o 
falecimento do seu ente querido MARIA FRANCIS-
CA PERINA JESSEN, ocorrido ontem, dia 6/6/2022, 
cujo funeral se realiza amanhã dia 8/6/2022, pelas 
11.00 horas, no Cemitério da Texlom, antecedido 
de velório na Igreja Nossa Senhora de Assunção 
da Liberdade, pelas 9.00 horas. Eterno descanso 
à sua alma.

5037

LAURA LUÍS 

CHAVANA

(1962-2022)
FALECEU

O Centro de Integridade Pública - 
CIP comunica com profunda dor 
e consternação a morte da Srª LAURA LUÍS CHA-
VANA, esposa do seu colaborador, Carlos Fabião 
Manjate, ocorrida no dia 4/6/2022, vítima de doença. 
Mais se informa que as cerimónias fúnebres terão 
lugar hoje, dia 7/6/2022, pelas 10.30 horas, no Cemi-
tério de Lhanguene, antecedidas de velório às 8.30 
horas, na residência da família. À família enlutada, 
endereça as mais sentidas condolências.

5029

MONIZ SAMUEL 

BILA

FALECEU
A Direcção-Geral, membros do Con-
selho de Direcção, corpo docente, 
corpo técnico administrativo e estu-
dantes do Instituto Superior de Contabilidade e Audi-
toria de Moçambique – ISCAM comunicam com pro-
funda mágoa o desaparecimento físico do Sr. MONIZ 
SAMUEL BILA, funcionário desta instituição, ocorrido 
no dia 5/6/2022, vítima de doença, cujo funeral se rea-
liza hoje, dia 7/6/2022, no Cemitério de Zimpeto, pelas 
10.00 horas, antecedido do velório na capela do HCM, 
pelas 8.30 horas. O ISCAM endereça à família enlutada 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.     5035

LUÍS SÉRGIO ANTÓNIO NUAILA
FALECEU

(Ex guarda-redes do Costa do Sol)
Seus irmãos Rogério, Cidália e Neli, filhos Valter, Dilton, Luís 
Jr., Selma, Adelina, Carmino e Wilson, netos, noras, genro e 
demais familiares comunicam com profunda dor e conster-
nação o desaparecimento físico do seu ente querido LUÍS 
SÉRGIO ANTÓNIO NUAILA, vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, dia 
8/6/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório, 
na IPM-Khovo, pelas 8.30 horas. Que sua alma descanse em paz.

5036

SUZETE LETÍCIA CARDOSO 
SOUSA
FALECEU

É com profundo pesar que a família Cruz comunica o desa-
parecimento físico da sua filha e irmã SUZETE LETÍCIA CAR-
DOSO SOUSA, ocorrido no dia 5/6/2022, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 7/6/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de 
Michafutene, antecedido de velório na capela do HCM, pelas 9.00 horas. Que a 
sua alma descanse em paz.

5033

SUZETE LETÍCIA PEREIRA 
CARDOSO DE SOUSA

FALECEU

A SCML - EI comunica com profundo pesar e consternação o 
desaparecimento físico da sua funcionária Srª SUZETE LETÍCIA 
PEREIRA CARDOSO DE SOUSA, ocorrido no dia 5/6/2022, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 7/6/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido 
de velório, na capela do HCM, pelas 9.00 horas. À família enlutada endereça as 
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.        5034

JOCA CAETANO AUGUSTO
FALECEU

Sua esposa Martinha, filhos Joca Jr. e Keila, tio Anacleto, 
irmãos Dom e Momed, mãe Clementina, ex-colegas do Lar 
da Maxakene Khovo, do Instituto Comercial de Maputo, de-
mais amigos e familiares comunicam com profunda mágoa e 
consternação a triste e inconsolável notícia da partida do seu 
querido marido, pai, irmão, filho, sobrinho e amigo JOCA CAETANO AUGUSTO, 
ocorrido na Índia, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, terça-feira, dia 
7/6/2022, em Tete, no Cemitério Municipal, pelas 10.00 horas. Que a sua alma 
descanse em paz.            5068

SUZETE LETÍCIA CARDOSO 
SOUSA
FALECEU

Seu esposo José de Sousa, filhos Meizhel, Martley, Melvin, famílias 
Sousa, Cardoso, Mogne, Sultuane, Tembe, Chemane e Cruz comu-
nicam com profundo pesar o falecimento da sua esposa, mãe, filha, 
irmã, cunhada, sobrinha e neta SUZETE LETÍCIA CARDOSO SOUSA, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 7/6/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido de velório 
na capela do HCM, pelas 9.00 horas. Descanse em paz,  meu amor.

5033

PINTO SALVADOR CÔMO
FALECEU

O Presidente do Conselho Municipal de Maputo, membros do 
Conselho Municipal e funcionários em geral comunicam com 
profunda dor e consternação o desaparecimento físico do Sr. 
PINTO SALVADOR CÔMO, funcionário afecto à Direcção Muni-
cipal de Segurança Pública, ocorrido no dia 3/6/2022, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 7/6/2022, no Cemitério de Michafutene, 
pelas 10.00 horas, antecedido de velório na sua residência, sita no Bairro de 
Magoanine “A”. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.            5026

LUÍS SÉRGIO 
ANTÓNIO NUAILA

FALECEU
É com grande dor e consternação que 
a Sociedade Presbiteriana de Moçambi-
que (SPH), Paróquia de Khovo comunica 
o falecimento do seu membro, o irmão
LUÍS SÉRGIO ANTÓNIO NUAILA, ocor-
rido no dia 5/6/2022, no HCM, cujo funeral se realiza amanhã, 
dia 8/6/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene,
antecedido de velório, na IPM, Paróquia de Khovo, pelas 8.30 
horas. Paz à sua alma.               5039
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186

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

4927

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

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

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

4883

DUAS (2) moradias novas e super 
modernas, tipo 4, com suites, piscina, 
jardim, electric fence, na Costa do Sol 
e Triunfo; na Dona Alice, espaço com 
dependência, de 30x50, vendem-se 
a preço promocional. Contacto: 82-
6421191 ou 84/87-8474370. 4978

PROPRIEDADE de 50/150, em Bo-
bole, à beira da EN1, vende-se por 2 
700 000,00MT; propriedade de 20/40, 
na Facim, em Marracuene por 500 
000,00MT; casa tipo 3, com 2wc, em 
Magoanine-CMC por 4 100 000,00MT; 
propriedade de 3 hectares, em Bobole, 
à beira da EN1 por 9 000 000,00MT; 
propriedade de 3 hectares, na vila de 
Marracuene por 400 000USD. Contac-
to: 84-5926921.  5008

GEMINADA tipo 3, com 2wc, num R/C, 
na Av. Mao Tsé-Tung, vende-se por 21 
000 000,00MT; apartamento tipo 3, 
num 1º andar, com 2wc, na Av. Mao 
Tsé-Tung por 12 000 000,00MT; vivenda 
tipo 4, com 2wc, na Rua da Resistência 
por 16 000 000,00MT; geminada tipo 
3, num R/C, com 2wc, no Alto Maé por 
7 500 000,00MT; vivenda tipo 4, num 
R/C e 1º andar, com 4 suites, cozinha 
americana e piscina, no Triunfo por 19 
000 000,00MT; vivenda tipo 5, num R/C, 
1º e 2º andares, com 4 suites, cozinha 
americana e piscina, no Triunfo por 35 
000 000,00MT. Contacto: 84-4532199 
ou 82-4825750.  5071

FLAT tipo 3, com suite, vista parcial 
para o mar, elevadores novos, duas 
vagas e garagem, na Av. Armando 
Tivane, vende-se por 17 000 000,00MT; 
flat tipo 2, num 2º andar e último, prédio 
limpo e organizado, no Alto Maé por 3 
700 000,00MT. Contacto: 86-6020282 
ou 84-0140351, Edson. 4979

MORADIA de 2 pisos, tipo 6, com 3 
suites, 3 salas, 4 wc, cozinha, parquea-
mento para 4 viaturas, na Sommers-
chield; moradia tipo 4, com 2wc, anexo 
e cozinha, numa área de 25x50m, 
na Matola-Hanhane; propriedade de 
70x180m, moradia tipo 3, na Estrada 
Velha, Madruga, Matola, vendem-se. 
Contacto: 84-5926445.  5076

PROPRIEDADE de terra, murada, 
com 800m² (40x20m), numa zona 
habitada, com altas construções, no 
Bairro Triunfo-novo, documentação em 
dia, próximo do Condomínio Lua Mar, 
vende-se. Contacto: 84-8383889 ou 
84/82-8121492.  5091

APARTAMENTO espaçoso, tipo 3, com 
suite, 2wc, cozinha moderna, prédio 
da antiga TVM, com vista para o mar, 
estacionamento, elevador, segurança, 
zona nobre, no Bairro da Polana, na Av. 
Julius Nyerere, com toda documenta-
ção, vende-se. Contacto: 84-8383889 
ou 87-9383889.  5091

VENDE-SE VENDE-SE

ARRENDA-SE

PRECISA-SE

EMPRESA privada precisa para arrendar 
ou vender em tempo recorde, flat, viven-
da, geminada, moradia, duplex, ruína, 
armazém, loja, nos Bairros do Alto Maé, 
Central, Polana, Malhangalene, Coop, 
Sommerschield e Triunfo. Contacto: 86-
6020282 ou 84-0140351, Edson.

4979

APARTAMENTO, flat, armazém, loja, 
geminada, moradia, restaurante, escritó-
rio, mercearia, hotel e lodges, precisa-se 
para comprar ou arrendar. Contacto: 84-
8383889, 82-8121492 ou 87-9383889.

5091

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

5004

FLAT tipo 2, num 1º andar, no Bairro 
Central, arrenda-se por 27 000,00MT, 
flat tipo 1, com garagem, num R/C, na 
Avenida de Angola por 17 000,00MT; flat 
tipo 2, num R/C, na Avenida Karl Marx 
por 27 000,00MT. Contacto: 84-2050658 
ou 82-4960830. 

5083

VIVENDAS: na Sommerschield 1, tipo 
5, com suites e 3 salas, arrenda-se por 
210 000,00MT; na Sommerschield 2, tipo 
7, com suites e piscina por 4 000USD; 
na Av. J. Nyerere, com 20 gabinetes por 
7 000USD; na Coop, tipo 4, com suite 
por 100 000,00MT; na C. Matola, tipo 
4, com suite e piscina por 70 000,00MT; 
apartamentos: na Polana, tipo 3 por 
60 000,00MT; tipo 2, com suite por 60 
000,00MT; no Alto Maé, tipo 3, num R/C 
por 27 000,00MT. Contacto: 84-5171252 
ou 82-8945040. 

4898

COWORK/Escritórios partilhados: ga-
binetes arrenda-se por 15 000,00MT; 
mesas de trabalho por 8 500,00MT; sala 
para reuniões, restaurantes, cabeleirei-
ros e festas, tudo negociável. Grátis: 
internet, recepção, limpeza, água e luz. 
Transversal à Av. Mao Tsé-Tung, na 
Rua da Justiça. Contacto: 82-8945040, 
84-5171252 ou 87-8945040.

4898

ESPAÇO de 160m², num 3º andar intei-
ro, prédio só para escritórios, na baixa 
da cidade, no fim da Av. Karl Marx, com 4 
salas climatizadas, copa, wc, gradeado, 
água 24 horas e sistema de credelec 
(energia), pronta a servir, arrenda-se. 
Contacto: 84-6751327.

4670

BELÍSSIMO apartamento, tipo 2, num 
R/C, com suite, cozinha americana, quin-
tal privado, espaço para fazer piscina e 
garagem, no Bairro da Sommerschield, 
próximo do Hospital Militar, vende-se por 
250 000USD. Contacto: 84/82-8121492 
ou 87-9383889.  5091

ARMAZÉNS: no Benfica, Av. de Mo-
çambique, com 1 260m², 2 gabinetes, 
showroom e dependências, vende-se 
por 900 000USD; na Matola, EN4, 
Shoprite, de 10 051m², com gabinetes e 
parque por 2 590 000USD; na Av. das In-
dústrias, novo e por estrear, de 3 888m², 
com 4 gabinetes, copa, parque e jardim 
por 900 000USD; na Matola-Santos, de 
450m², com estacionamento por 15 500 
000,00MT. Contacto: 84-5171252 ou 
82-8945040. 4898

FLAT tipo 4, num 6º andar, com suite, no 
B. Central, vende-se por 9 000 000,00;
flat tipo 2, num 2º andar, no B. Central 
por 5 500 000,00; flat tipo 3, com 2wc, 
num 3º andar, na Malhangalene por 6
000 000,00, negociáveis. Contacto: 86-
4189220, 84-3966886 ou 84-4189220.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, 
HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

ANÚNCIO DO CONCURSO 
LIMITADO N.O  47A000141/

CL/06/2022
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE BENS E 

SERVIÇOS GRÁFICOS

1. O Ministério das Obras Públicas, Habitação
e Recursos Hídricos pretende contratar
uma empresa para fornecimento de
Bens e serviços gráficos. Assim, convida
todas empresas elegíveis e interessadas a
apresentarem suas propostas devidamente
fechadas e seladas.

2. Os concorrentes poderão obter mais
informações, examinar os documentos do
concurso ou adquirí-los nas horas normais de 
expediente, no endereço indicado no número 
3 deste anúncio, mediante o pagamento não
reembolsável de 1.000,00MT, que deverá ser
depositado na seguinte conta:

Titular da conta: MEF-Receitas de Terceiros
Instituição: Banco de Moçambique
Conta nº 004104519011

3. As propostas deverão ser entregues até às
10.00 horas do dia 17 de Junho de 2022,
data em que as mesmas serão abertas
em sessão pública pelas 10.15 horas no
endereço abaixo indicado, na presença dos
concorrentes que desejarem participar.

Departamento de Aquisições,

Edifício da Direcção Nacional de
Abastecimento de Água e Saneamento

Rua da Imprensa, talhão n.º 162, 2º andar,
Maputo – Moçambique

4. O anúncio de posicionamento dos
concorrentes será feito no dia 20 de Junho
de 2022 pelas 10 horas no endereço acima
indicado.

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

Maputo, aos 6 de Junho de 2022

 O Departamento de Aquisições
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Faz-se saber que nesta Secção e Cartório 
correm termos processuais uns Autos de 
Acção Executiva para o Pagamento da 
Quantia Certa, sob forma de Processo 
Ordinário, registados sob o número 33/21/C, 
em que o exequente GSMI-Gerenciamento, 
Supervisão e Manutenção Industrial, move 
contra a executada Cimento Nacional, Lda, 
com último domicílio sito no Parque Industrial 
de Beluluane, no distrito de Boane, na 
província de Maputo e actualmente em parte 
incerta, sem mais dados de identificação.

É desta forma citada a executada Cimento 
Nacional, Lda, para, no prazo de 10 (dez) dias, 
com a dilação de 15 (quinze) dias, a partir 
da data da publicação do segundo número do 
presente anúncio, pagar ao exequente GSMI-
Gerenciamento, Supervisão e Manutenção 
Industrial, a quantia de 1 562 000,00MT( 
um milhão e quinhentos e sessenta e dois 
mil meticais), sob pena de o direito de bens à 
penhora ser devolvido ao exequente podendo, 
dentro do mesmo prazo deduzir embargos ou 
agravos de despacho de citação no prazo de 
oito dias, nos termos conjugados dos artigos 
925, 836, nº 1 al. a), 812, 816 e 685, nº 1 do CP 
Civil.

Mais notifica-se à executada para dentro do 
mesmo prazo constituir mandatários judiciais 
na área de jurisdição deste Tribunal ou nela 
indicar o domicílio no qual irá receber as 
notificações, sob pena de não ter seguimento 
qualquer recurso que vier interpor, ou ser de 
nenhum efeito qualquer oposição que deduzir, 
nos termos dos artº. 60, nº 1 e 33, ambos do 
diploma legal acima citado.

A cópia da petição inicial encontra-se à sua 
disposição no Cartório desta Secção, podendo 
ser obtida em qualquer dia útil, dentro das 
horas normais de expediente.

Matola, aos oito dias do mês de Abril de dois 
mil e vinte e dois

A Escrivã de Direito

Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei

O Juiz de Direito

Salomão Paulo Manhiça
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Concurso REF. 014/2022 – RISE – Fornecimento de Equipamentos Hospitalares

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

Descrição Especificações

           Equipamento hospitalar Ver caderno de encargo

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

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

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

5. Cadernos de encargos/informação adicional pode ser solicitado a partir do dia 07/06/2022 até
ao dia 16/06/22, pelo email: salma.buvane@jhpiego.org

6. As propostas devem ser entregues no endereço abaixo, no dia 20 de Junho de 2022 (das 07 :
30 às 15 : 00 horas), indicando o nome da empresa, numero do concurso e objecto pelo qual
concorre, pelo que, as mesmas serão abertas em sessão reservada e dirigida por um Comité de
Avaliação interno, criado para o efeito e, este processo será regido de acordo com as normas e
procedimentos da Jhpiego Mozambique.

JHPIEGO Mozambique
Av. Armando Tivane, N° 1588

Cell: 258 84 3123806
Maputo – Moçambique

5023

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

O 
RUANDA e o Senegal 
defrontam-se esta 
noite, a partir das 
21.00 horas, numa 
partida que interes-

sa os “Mambas”, por fazerem 
parte do mesmo grupo de qua-
lificação para o CAN-Costa do 
Marfim 2023.

O jogo abre a segunda jor-
nada do Grupo “L”, que só fica-
rá completo amanhã quando o 
Benin receber a equipa nacio-
nal.

Mas, para já, interessa 
mesmo seguir com atenção a 

partida entre ruandeses e se-
negaleses, visto que será deter-
minante para a nova definição 
da classificação. Na liderança 
com três pontos, graças ao 
triunfo sobre o Benin (3-1) na 
ronda inaugural, o Senegal é 
candidato à vitória e sabe que 
se vencer consolidará a lide-
rança. Por outro lado, um ou-
tro resultado pode trazer maior 
equilíbrio ao grupo. O Ruanda 
ocupa o terceiro lugar com um 
ponto, fruto do empate com os 
“Mambas” (1-1), e procurará 
surpreender os “Leões de Te-

ranga”.
CABO VERDE BUSCA
PRIMEIROS PONTOS
A selecção de Cabo Verde 

recebe amanhã, às 18.00 horas, 
a similar do Togo, em jogo da 
segunda jornada do Grupo “B”.

Os “Tubarões Azuis” pro-
curam conquistar os primeiros 
pontos, depois da derrota na 
primeira ronda frente ao Bur-
quina Faso. 

Um pouco mais cedo, às 
15.00 horas, o Eswatini bate-se 
com os burquinabes. 

Na classificação, o Burqui-

na comanda com três pontos, 
seguido pelo Eswatini e Togo 
com um e Cabo Verde com 
zero.

ZÂMBIA RECEBE 
AGUERRIDA COMORES 
No Grupo “H”, está agen-

dado apenas um jogo entre a 
Zâmbia e as Comores, a partir 
das 15.00 horas. 

Os zambianos pretendem 
redimir-se do desaire na ronda 
inaugural (3-1 diante da Cos-
ta do Marfim), mas terão pela 
frente uma selecção das Co-
mores que tem evoluído muito 

nos últimos tempos. 
Os comorenses estão cola-

dos a Costa do Marfim no pri-
meiro lugar com três pontos e 
farão de tudo para se mante-
rem na zona de qualificação. 

A jornada 2 fica completa 
na quinta-feira quando o Leso-
tho receber a Costa do Marfim. 

Entretanto, ontem no fe-
cho da primeira jornada do 
Grupo “D”, o Egipto recebeu 
e venceu a Guiné Conacri, por 
1-0.

Os “faraós” lideram a par 
do Malawi com três pontos. 

QUALIFICAÇÃO AO CAN-2023

Ruanda e Senegal 
batem-se esta noite

Ruandeses e senegaleses medem forças numa partida que interessa os “Mambas”

LIGA DAS NAÇÕES

BASQUETEBOL FEMININO

NBA

“MUNDIAL”-2022

Alemanha quer afastar 
“fantasmas” ingleses
OS últimos confrontos entre 
Alemanha e Inglaterra tem sido 
favoráveis aos britânicos, mas 
esta noite (20.45 horas), os ger-
mânicos querem quebrar esse 
enguiço em duelo pontuável 
para a segunda jornada do Gru-
po 3 da Liga das Nações.

A vitória dos “três leões”, 
por 2-0, no Estádio do Wem-
bley, nos oitavos-de-final do 
EURO-2020, ainda está bem 
fresca na memória das duas na-
ções, mas se a Alemanha espera 
que os presságios sejam melho-
res a jogar em casa, na Allianz 
Arena, pode não ser bem assim.

Da última vez que Munique 
foi palco deste ilustre duelo, 
uma equipa comandada por 
Sven-Göran Eriksson goleou os 
anfitriões, por 5-1, com o “hat-
-trick” de Michael Owen a ser o
ponto alto do jogo. 

Na altura, Karl-Heinz Rum-
menigge, emblemático jogador 
alemão, disse: “Nunca presen-
ciei uma derrota tão terrível. 

Na última vez que se encontraram, a Inglaterra eliminou a Alemanha nos “oitavos” do EURO

Este foi um novo waterloo para 
nós”. Foi também a primeira 
de três vitórias da Inglaterra 
nos últimos quatro jogos em 
solo germânico. Motivação não 

falta por isso a Inglaterra, que 
volta a um país onde foi feliz. 

Todavia, os ingleses tive-
ram um arranque em falso, 
perdendo no reduto da Hun-

gria, por 1-0, enquanto Ale-
manha empatou com Itália a 
uma bola.

A mesma hora, a Itália re-
cebe a Hungria.

Gales apura-se e ficam
duas vagas por preencher
COM a vitória do País de Gales 
sobre a Ucrânia (1-0), o “Mun-
dial”-2022 “ganhou” mais 
uma selecção apurada para a 
fase final e, contas feitas, neste 
momento restam apenas duas 
vagas por preencher. 

Tudo para ser definido nos 
próximos dias, com a disputa 
de três “play-offs”, o primeiro 
dos quais hoje, entre Emira-
dos Árabes Unidos e Austrália, 

que apurará uma equipa da 
AFC para disputar a presença 
na fase final com o Peru, no 
dia 13.  Já o outro “play-off”, a 
jogar-se a 14, colocará frente-
-a-frente a Costa Rica e a Nova
Zelândia.

Para lá de fechar a última 
vaga europeia, o apuramen-
to galês permitiu igualmente 
definir mais um grupo da fase 
final, ficando também apenas 

a faltar definir duas formações 
nos grupos “D” e “E”. 

Eis a actual composição 
dos grupos para o Qatar.

Grupo “A”: Qatar, Equa-
dor, Senegal e Holanda;

Grupo “B”: Inglaterra, 
Irão, Estados Unidos e País de 
Gales;

Grupo “C”: Argentina, 
Arábia Saudita, México e Po-
lónia;

Grupo “D”: França, Ven-
cedor do play-off da AFC/
Peru, Dinamarca e Tunísia;

Grupo “E”: Espanha,Costa 
Rica/Nova Zelândia, Alema-
nha e Japão;

Grupo “F”: Bélgica, Cana-
dá, Marrocos e Croácia;

Grupo “G”: Brasil, Sérvia, 
Suíça e Camarões; 

Grupo “H”: Portugal, 
Gana, Uruguai e Coreia do Sul.

A SELECÇÃO do Mali par-
ticipará no “Mundial” de 
Basquetebol Feminino deste 
ano, agendado para Setem-
bro, na Austrália, após a re-
tirada da Nigéria, confirmou 
recentemente a Federação 
Internacional de Basquetebol 
(FIBA).

O Mali, segundo a PANA, 
foi convidado a participar em 
substituição da Nigéria, que 
já havia se qualificado para a 
competição.

Porém, o Presidente da 

Nigéria, Muhammadu Buha-
ri, decidiu retirar a Federa-
ção Nacional de Basquetebol 
(NBBF, sigla em inglês) de 
todas as competições inter-
nacionais e de outras activi-
dades ligadas ao basquetebol 
para os próximos dois anos.

A FIBA disse ter tomado 
nota da decisão do Presidente 
Buhari, tendo em conta mui-
tos pontos estritos agenda-
dos que não podem ser adia-
dos para garantir o sucesso 
do maior evento internacio-

nal de basquetebol e proteger 
a integridade da competição, 
lê-se no comunicado emitido 
pela instituição.

No torneio de qualifica-
ção, o Mali perdeu (69-73) 
para a Nigéria em Belgrade 
(Sérbia) e terminou em quar-
to lugar no Grupo “B” do tor-
neio de qualificação.

A equipa maliana, dora-
vante ressalvada, irá jogar no 
mesmo grupo que a França, a 
Sérbia, o Japão, o Canadá e a 
Austrália.

Mali substitui 
Nigéria no “Mundial”

Warriors igualam final

Messi supera Puskas

OS Golden State Warriors igualaram na 
madrugada de ontem a final dos “play-
-offs” da Liga norte-americana de bas-
quetebol (NBA), ao vencerem em casa os
Boston Celtics, por 107-88, no segundo
jogo de um confronto à melhor de sete.
Na procura do quarto título em oito anos, os
Warriors venceram os dois primeiros perío-
dos por um ponto (31-30 e 21-20), para uma
vantagem de dois ao intervalo (52-50), e re-

solverem, praticamente, o jogo no terceiro 
(35-14). Stephen Curry, com 29 pontos, seis 
ressaltos e quatro assistências, comandou o 
triunfo.  

A final muda-se agora para Boston, que 
será palco dos jogos 3, na madrugada de 
amanhã, e na sexta-feira, enquanto o quinto 
jogo é em San Francisco, em 13 de Junho. Se 
necessário, o sexto é em Boston, em 16, e o 
sétimo na casa dos Warriors, em 19.

MESSI fez domingo história na sua car-
reira, ao marcar cinco golos na mes-
ma partida, pela primeira vez, ao ser-
viço da selecção argentina. Foi diante 
da Estónia, num encontro de prepara-
ção realizado no El Sadar, em Pamplo-
na, que terminou precisamente em 5-0. 
Com estes cinco golos, marcados aos 8’, 
45’, 47’, 71’ e 76’, o craque do PSG chega 
aos 86 ao serviço da sua selecção e superou 
o lendário Ferenc Puskás, que tem 84.

O avançado argentino está iso-
lado na quarta posição, apenas 
atrás de Cristiano Ronaldo (117), Ali 
Daei (109) e Mokhtar Dahari (89).  
Por outro lado, La Pulga torna-se somen-
te no terceiro jogador da história a mar-
car cinco golos no mesmo jogo, segundo 
adiantou o especialista em estatísticas 
Mister Chip. Os outros foram Juan Andrés 
Marvezzi (em 1941) e José Manuel Moreno 
(em 1942), ambos frente ao Equador.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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SALVADOR NHANTUMBO, 

EM COTONOU

A 
SELECÇÃO Nacional 
de futebol realiza na 
noite de hoje o trei-
no de adaptação ao 
relvado que ama-

nhã, quarta-feira, às 20.00 
horas (21.00h de Maputo), vai 
acolher o jogo com a selecção 
do Benin, inserido na segun-
da do Grupo “L” de qualifi-
cação ao CAN-2023, que se 
realizará na Costa do Marfim.

Os “Mambas” chegaram 
ontem a Cotonou vindos de 
Joanesburgo, África do Sul, 
onde na quinta-feira jogaram 
e empataram com o Ruanda a 
uma bola, em desafio da pri-
meira ronda, que se realizou 
no FNB Stadium, casa em-
prestada devido à indisponi-
bilidade do Estádio Nacional 
do Zimpeto, em obras.

À chegada a Cotonou, os 
“Mambas” dedicaram-se a 
uma sessão de recuperação 
física no ginásio, depois de 

uma viagem de cerca de 10 
horas, de Joanesburgo para a 
capital do Benin, com escala 
técnica em Adis Abeba, Etió-
pia. 

Ao que tudo indica, todos 
os 23 jogadores convocados 
para a dupla jornada estão à 
disposição do seleccionador 
nacional, Chiquinho Conde. 
O “central” Mexer, que não 
participou do último trei-
no em solo sul-africano, na 
manhã de domingo, devido a 
pequenas mazelas no joelho, 

está totalmente recuperado.
Recordar que Chiquinho 

Conde convocou para estes 
jogos, que terminam com o 
embate de amanhã, os guar-
da-redes Ernan; Ivan e Victor 
Guambe; defesas Zainadine 
Jr., Mexer, Reinildo, Clé-
sio, Bruno Langa, Edmílson, 
Ifren e Martinho; os médios 
Dominguez,  Kambala, Kito, 
Amadou e Shaquil; e os avan-
çados Ratifo, Reginaldo, Witi, 
Geny Catamo, Gildo, Telinho 
e Melque.

O GIGANTE Vulcano FC, 
teoricamente um dos dois 
potenciais candidatos ao 
título, foi domingo afasta-
do do Torneio de Abertura 
de Futebol de Praia da Ci-
dade de Maputo, ao perder 
com BFC Mahotas, na mar-
ca de grandes penalidades, 
por 4-3, depois do empate 
4-4 no tempo regulamen-
tar e no prolongamento,
naquele que foi o duelo
mais aguardado dos quar-
tos-de-final da prova.

Este foi o resultado me-
nos esperado entre os jo-
gos que corporizaram os 
“quartos”, tendo em conta 
que, para além do seu his-
torial, Vulcano é o maior 
fornecedor de jogadores 
à Selecção Nacional, vi-
ce-campeã africana, para 
além do título da COSAFA.

Sem surpresa, Ntson-
dzo FC, a grande sensação 
desta competição, venceu 
sem espinhas o Tau-Tau 
por 5-1, com os parciais 
de (2-1), (1-0) e (2-0), em 
jogo também realizado do-
mingo.

No sábado, as turmas 
das Pescas e da Polana-Ca-
niço transitaram para as 

A JUDOCA nacional Jacira 
Ferreira foi de longe a que 
melhor representou o país 
no Campeonato Africano 
de Judo, que terminou sá-
bado na cidade de Oran, na 
Argélia.

A competir na categoria 
de - 52 kg, Jacira Ferrei-
ra ficou isenta da primeira 
ronda, tendo, por via dis-
so, apurado-se automati-
camente para a segunda, 
onde saiu derrotada dian-

te de Salimata Fofana da 
Costa do Marfim nos quar-
tos-de-final. Mas Jacira 
valeu-se da repescagem 
para continuar em prova 
e na segunda oportuni-
dade que teve para chegar 

QUALIFICAÇÃO AO CAN-2023

“Mambas” reconhecem 
terreno em Cotonou

FUTEBOL DE PRAIA NA CAPITAL

Vulcano FC afastado
e Ntsondzo “aguçado”

meias-finais, com vitórias 
sobre Mafala, por 7-2, e 
Team Loyal, por 4-2, res-
pectivamente.

Assim, para as meias-
-finais, marcadas para
domingo, teremos os se-
guintes jogos: BFC Maho-

tas-Pescas e Ntsondzo-Po-
lana-Caniço.

Coincidência ou não, 
na primeira fase, as equi-
pas semi-finalistas, qua-
tro estavam integradas na 
Série “B”, sendo que estes 
reencontros terão o título 

de “tira-teimas”.
Mahotas e Ntsondzo são 

os principais candidatos à 
disputa da final da prova, 
que marca o regresso de 
futebol de praia em Mapu-
to, três anos depois, devi-
do à pandemia.

ACADÉMICA venceu os dois 
duelos que teve pela frente, 
em seniores masculinos e 
femininos, inseridos na ter-
ceira jornada do Torneio de 
Abertura.

Em masculinos, a Acadé-
mica “M” bateu a Vodacom, 
por 3-2, e isolou-se na lide-
rança com sete pontos, agora 
mais um que o seu adversário 
de sábado. Tratou-se de um 
jogo bastante equilibrado, 
no qual os “estudantes” se 
fizeram valer pela sua maior 
experiência e concentração 
impostas nos momentos ca-
pitais do jogo. Eis os parciais 
nos cinco setas: (24-26/25-
19/25-19/24-26 e 15-13).

Em femininos, as “es-
tudantes” venceram a ar-
qui-rival UP, por 3-2, mas 
com os seguintes parciais: 
25-23/18-25/25-23/25-23
e 23-25 e 15-10). Quem es-
teve no pavilhão da UEM
assistiu certamente a uma
grande partida de voleibol,
do melhor que há a nível na-
cional, até porque estiveram

VOLEIBOL-TORNEIO DE ABERTURA

“Estudantes” 
passam nos testes

“AFRICANO” DE JUDO

Jacira Ferreira 
só caiu nas “meias”

as meias-finais conseguiu 
passar com categoria, ao 
vencer a camaronesa Ce-
line Matia. Já nas “meias”, 
o único representante na-
cional do sexo feminino
teve pela frente a mar-
roquina Soumiya Iraoui,
que lhe “roubou” o sonho
de sair da cidade argelina
medalhada. Todavia, Jaci-
ra Ferreira ganhou pontos
no ”Ranking” Africano e
motivação para o campeo-
nato do mundo marcado
para Tashkent, no Uzbe-
quistão, de 6 a 13 de Ou-
tubro.

A participação de Mo-
çambique no “Africano” 
não deixou muito boas 
recordações, com todos a 
serem eliminados no pri-
meiro combate. Narciso 
Matos (- 73 kg) caiu diante 
do argelino Redouai Dris. 
O judoca Mauro Nassone 
(-66 kg) foi derrotado pelo 
zambiano Steven Mun-
gandu, enquanto Samuel 
Ribeiro (-60kg) perdeu 
diante do argelino Billel 
Yagoubi.

O CHEFE do Departamento 
Clínico da Federação Moçam-
bicana de Futebol, Raul Cossa, 
minimizou algumas sequelas 
que se registaram na Selecção 
Nacional, depois do jogo con-
tra o Ruanda, nomeadamente 
lesões ligeiras contraídas pelo 
“artilheiro” Ratifo e “central” 
Mexer.

“O estado de saúde da Se-
lecção Nacional é bom, embora 
tenhamos alguns jogadores com 
pequenas queixas, como é o caso 
de Ratifo, que durante o treino 
depois do jogo teve uma disten-
são ao nível da face posterior da 
perna direita. Temos também o 
Mexer com alguns problemas no 
joelho, mas que são controláveis 
e até ao dia do jogo ambos esta-
rão disponíveis”, disse Cossa.

Simplificando a sua lingua-
gem,  o médico dos “Mambas” 
afirmou que Ratifo tem uma 

distenção no tendão do músculo 
gémeo lateral, estando em tra-
tamento.

“Acreditamos que ele estará 
bem, porque nos últimos tes-
tes vimos que está a melhorar. 
Ontem (domingo), como vocês 
puderam presenciar, ele trei-
nou, embora já na fase do treino 
específico tenha sentido algu-
mas dores e teve que sair. Mas 
fizemos o tratamento e mostrou 
melhorias”, contou.

Quanto a Mexer, referiu que 
tem uma inflamação no joelho 
direito, sendo um problema que 
já teve em tempos. 

“Depois do esforço que fez 
durante o jogo e nos treinos, 
ressentiu-se também de alguma 
dor, que pode ser superada até 
ao dia do jogo. Estamos a fazer 
de tudo para que a equipa não 
entre com queixas ao nível clí-
nico”, reforçou Cossa.

SEGUNDO MÉDICO, RAÚL COSSA

Estado clínico é bom

LUTO NO FUTEBOL NACIONAL

Morreu ex-guarda-redes Sérgio Luís
PERDEU a vida ontem, vítima de doença, o antigo guar-
da-redes do 1o de Maio de Maputo e do Costa do Sol, Sér-
gio Luís Uahila.

No Costa do Sol desde o final da década de 1970, ido do 
1o de Maio, Sérgio Luís fez toda a carreira profissional no 
clube canarinho.

Depois de aposentar na defesa da baliza “canarinha”, 
Sérgio Luís passou a trabalhar como treinador de guarda-
-redes, integrando várias equipas técnicas.

Mais tarde e até ano passado, quando parou de traba-
lhar devido ao agravar do seu estado de saúde, Sérgio Luís 
estava ligado ao Departamento de Formação, orientando 
jovens guarda-redes do emblema de Matchiki-Tchiki.

A nossa Reportagem tentou, junto de familiares, obter 
informação sobre o infortúnio, mas debalde.

O funeral de Sérgio Luís terá lugar em data a anunciar.
À família enlutada, a Redacção Desportiva da Socie-

dade do Notícias apresenta as mais sentidas condolên-
cias.

em campo a campeã e vice-
-campeã do país e da Zona
VI de África.

Académica “M” assumiu 
a liderança isolada com qua-
tro pontos, contra três da 

UP.
Noutros jogos, a Acadé-

mica “B” venceu por falta 
de comparência a CPRMC 
em femininos. Em mascu-
linos foram os “polícias” a 

bateram os “estudantes”, 
por 3-1.

A prova prossegue sába-
do com destaque para o jogo 
entre Académica e CPRMC, 
em masculinos.
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A INSEGURANÇA ligada ao 
terrorismo no Burkina Faso 
fez disparar o número de pes-
soas deslocadas internamen-
te para 1,9 milhão, anuncia-
ram ontem as autoridades do 
país.

De acordo com os últimos 
dados do Conselho Nacional 
para Emergências e Reabili-
tação (CONASUR) do Gover-
no burkinabe, houve um au-
mento de aproximadamente 
2,7% em comparação com a 
última contagem no final de 
Março deste ano.

As regiões mais afectadas 
são Centro e Norte, que re-
presentam 34,5% dos deslo-

cados  e o Sahel, com 30,2%, 
sendo 52% do total crianças 
até aos 14 anos de idade e 
53% mulheres.

Em Março, o Conselho 
Norueguês para os Refugia-
dos (CNR), a Acção Contra a 
Fome, os Médicos do Mundo 
e a Oxfam declararam num 
comunicado conjunto que, 
desde Janeiro de 2019, a po-
pulação deslocada no Burki-
na Faso aumentou em 2.000 
%.

O país tem sofrido ataques 
terroristas desde Abril de 
2015, levados a cabo por gru-
pos ligados tanto à Al-Qaeda 
como ao Estado Islâmico.

A região do Burkina Faso 
do Sahel, que partilha uma 
fronteira com o Mali e o Ní-
ger, é a mais atingida, embora 
o fundamentalismo islâmico
também se tenha espalhado a 
outras áreas vizinhas, e, des-
de 2018, à região oriental do
país.

Em Novembro de 2021 um 
ataque a um posto da Polícia 
causou 53 mortos, o que ge-
rou grande agitação social 
que levou a fortes protestos 
exigindo a demissão do então 
Presidente, Roch Kaboré, que 
foi derrubado meses depois, 
em 24 de Janeiro, através de 
um golpe de Estado. - (Lusa)

UMA delegação russa está 
desde ontem na Turquia para 
discutir os mecanismos que 
permitam escoar cereais e 
alimentos da Ucrânia, que 
incluem a desminagem dos 
portos do Mar Negro, reve-
lou o ministro dos Negócios 
Estrangeiros russo, Serguei 
Lavrov.

“Vamos abordar todos 
os detalhes. Os especialistas 
partem hoje (ontem) para 
a Turquia, e amanhã (hoje) 
a minha (do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros) de-
legação viaja e espero que 
possamos, se não colocar 
um ponto final - uma vez 
que isso deve ser feito pelos 
nossos líderes - pelo menos 
planear em pormenor as pos-
sibilidades”, disse o chefe da 

diplomacia russa numa con-
ferência de imprensa.

Lavrov não deu mais de-
talhes sobre os mecanismos 
a discutir, sublinhando a 
importância de “envolver a 
Ucrânia na desminagem dos 
seus portos” e a necessidade 
de “eliminar todos os obstá-
culos aos navios que trans-
portarão cereais e outros 
produtos alimentares para 
os portos da Europa e, em 
seguida, para os portos dos 
países em desenvolvimen-
to”.

“Sim, estamos interes-
sados, juntamente com a 
Turquia, na resolução des-
tes problemas”, sublinhou, 
referindo que a Rússia não 
se opõe à exportação de ce-
reais e alimentos minados 

pelas forças ucranianas para 
os defenderem, e dos portos 
do mar de Azov, actualmente 
sob controlo russo.

Segundo Lavrov, trata-se 
de pôr em prática os acordos 
alcançados pelos presidentes 
da Rússia e da Turquia, Vla-
dimir Putin e Recep Tayyip 
Erdogan, respectivamente, 
para a desminagem dos por-
tos ucranianos que permiti-
rão a exportação de cereais.

Putin e Erdogan acor-
daram, quarta-feira, que a 
Turquia tentará “ajudar a 
organizar a desminagem dos 
portos ucranianos para li-
bertar os barcos que ali per-
manecem retidos, com mer-
cadorias de que os países em 
vias de desenvolvimento ne-
cessitam”. - (Lusa)

A DIOCESE católica de Ondo, 
na Nigéria, fez um apelo pela 
paz no país depois que homens 
armados não identificados 
abriram fogo contra uma Igreja 
Católica no domingo, matando 
cerca de 50 fiéis.

Em comunicado, o direc-
tor de comunicação da Igreja, 
o reverendo padre Augustine
Ikwu, disse que “neste mo-
mento da história de nosso país 
precisamos da intervenção fi-
nal de Deus para restaurar a paz
e a tranquilidade”.

Pelo menos 50 pessoas, in-
cluindo mulheres e crianças, 
foram mortas no ataque à Igre-
ja Católica de São Francisco na 
cidade de Owo, no estado de 
Ondo, sudoeste da Nigéria.

Homens armados abriram 
fogo contra fiéis e detonaram 
explosivos. 

Por sua vez, o presidente 

nacional do Conselho de Lei-
gos Católicos da Nigéria, Henry 
Yunkwap, exigiu, em comuni-
cado, “acção, prisão urgente e 
julgamento dos perpetradores 
do acto maligno”.

“O que as vítimas agora 
querem do Governo para que 
as suas almas descansem em 
paz é a certeza de que os seus 
assassinos serão presos e tra-
tados de acordo com as leis do 
país”, insistiu.

O ataque foi considerado 
como “hediondo assassínio de 
fiéis” pelo Presidente nigeria-
no, Muhammadu Buhari.

De acordo com as autori-
dades locais, foram mobiliza-
das forças de segurança para 
localizar os atacantes, cujas 
identidades eram ainda des-
conhecidas. Nenhum grupo 
havia reclamado a autoria da 
chacina. 

A segurança continua a ser 
um grande desafio na Nigéria. 
No entanto, Ondo tem sido até 
agora uma região considera-
da relativamente pacífica, em 
comparação com outras re-
giões do país que se debatem 
com a insegurança e o extre-
mismo islâmico.

Os ataques a sítios religio-
sos são frequentes na Nigéria, 
onde as tensões por vezes se fa-
zem sentir entre comunidades 
de um país com o sul predomi-
nantemente cristão e o norte 
basicamente muçulmano.

Soma-se a essa inseguran-
ça a ameaça extremista islâmi-
ca que assola o nordeste do país 
desde 2009, causada pelo gru-
po Boko Haram e, desde 2015, 
pela sua facção Estado Islâmico 
na província da África Ociden-
tal (ISWAP, na sigla em inglês).

O 
CHEFE de Estado da 
África do Sul, Cyril 
Ramaphosa, afirma 
que nunca roubou di-
nheiro do Estado ou 

de ninguém à luz das acusações 
de “lavagem de dinheiro” fei-
tas contra ele pelo ex-chefe da 
secreta do país, Arthur Fraser.

Falando na 10.ª conferência 
provincial do ANC em Limpo-
po, Ramaphosa esclareceu os 
desenvolvimentos em torno de 
um assalto que ocorreu na sua 
reserva de caça “Phala Phala 
Game” em 2020.

Este foi o primeiro pronun-
ciamento público de Rama-
phosa desde que Fraser apre-
sentou uma queixa criminal 
contra ele.

O Presidente do Congresso 
Nacional Africano (ANC) insis-
tiu aos delegados do partido no 
poder que não pararia de com-
bater a corrupção porque não 
roubava dos contribuintes.

Cyril Ramaphosa assegu-
rou aos membros do partido 
que o dinheiro roubado da sua 
reserva não era proveniente de 
algum crime.

“Quero reafirmar que não 
estive envolvido em nenhuma 
conduta criminosa e mais uma 
vez prometo minha total coo-
peração com qualquer inves-
tigação. Ainda assim, devido à 
investigação, não vou ser capaz 
de aprofundar o assunto. Vou 
deixar o devido processo seguir 
seu curso”, disse Ramaphosa.

O líder do ANC reiterou que 
o referido dinheiro era produ-
to do negócio de gado e caça,
interesses empresariais que fo-
ram declarados no Parlamento.

Rejeitou as alegações de 
Fraser de que a quantia rouba-
da era equivalente a cerca de 
255,5 milhões de meticais.

Arthur Fraser apresentou 
uma queixa criminal contra 
o chefe de Estado e o chefe da

AS Forças para a Liberdade e Mudança (FLC, 
na sigla em francês), principal bloco político 
civil do Sudão, anunciaram ontem que recu-
sam dialogar com os militares, no poder desde 
o golpe de Estado de 2021.

As FLC, que lideraram a contestação po-
pular que derrubou o Presidente Omar al-
-Bashir em 2019, após 30 anos de poder,
dizem ter recebido um convite das Nações
Unidas, da União Africana e da Autoridade
Intergovernamental para o Desenvolvimento
(IGAD, na sigla em inglês) para uma reunião
técnica com os militares amanhã.

Num comunicado, em que consideram 
que o Sudão entrou numa profunda crise com 
o golpe de Estado dos militares em Outubro
de 2021, as FLC lamentam não poder aceitar o 
convite, apesar da disponibilidade manifesta-
da pelo exército.

Após a queda de Omar al-Bashir, as FLC 
assinaram um acordo com o exército, mar-
cando o início de um período de transição, 
prevendo uma partilha de poder entre civis e 

militares e que deveria culminar com eleições.
A transição foi brutalmente interrompi-

da em Outubro de 2021 pelo golpe do general 
Abdel Fattah al-Burhan, que então confiscou 
o poder de civis, em particular às FLC, e impôs
o estado de emergência.

Desde então, a comunidade internacional
tem feito do retorno de civis ao poder a condi-
ção “sine qua non” para retomar a prestação 
de ajuda ao Sudão, um dos países mais pobres 
do mundo.

A ONU, juntamente com a União Africana 
e a IGAD, iniciou um processo de mediação 
entre o exército e as FLC para restabelecer a 
transição, sem a qual, para a organização, o 
país corre “o risco de afundar”.

Com uma população de 43,85 milhões de 
habitantes, segundo dados de 2020 do Banco 
Mundial, previsões da ONU apontam que até 
ao final do ano um em cada dois sudaneses so-
frerá de fome.

A inflação atingiu os 221% em Abril. - 
(Lusa)

Presidente sul-africano nega
 ter “roubado” do erário público

Unidade de Protecção Presi-
dencial, o major-general Wally 
Rhoode, por lavagem de di-
nheiro, sequestro e actuação 
em violação da Lei de Preven-
ção ao Crime Organizado e 
corrupção.

A Procuradoria sul-africa-
na escreveu para o South Afri-
can Revenue Services (SARS) e 
o South African Reserve Bank
(SARB) para investigar as ale-
gações em torno do roubo
multimilionário na proprieda-
de de Ramaphosa.

Na sexta-feira, o líder da 
Aliança Democrática, John 
Steenhuisen, dirigiu duas car-
tas ao SARS e ao SARB sobre 
as alegações, nas quais afirma 
que o incidente levantou várias 
preocupações de domínio pú-
blico relacionadas à conformi-
dade fiscal na transacção que 
levou o Presidente a adquirir 
tal valor em dinheiro vivo. - 
(NEWS24/EWN)Ramaphosa insiste que vai continuar a combater a corrupção

MASSACRE DE FIÉIS NA NIGÉRIA 
SUDÃO

Igreja Católica pede 
“paz e tranquilidade” 

Bloco contestatário 
recusa diálogo 
com militares

BURKINA FASO PARA PERMITIR EXPORTAÇÃO DE CEREAIS

Cerca de 2 milhões 
de deslocados devido 
ao terrorismo

Russos estudam na Turquia 
como desminar portos

Duas dezenas de mortos 
na RD Congo
VINTE pessoas foram mortas domingo à noite num novo ataque 
dos rebeldes ugandeses das Forças Democráticas Aliadas (ADF), 
no nordeste da República Democrática do Congo (RD Congo), 
disseram ontem activistas da sociedade civil. De acordo com 
coordenador da Convenção para o Respeito dos Direitos Huma-
nos (CRDH), organização não-governamental local, Christophe 
Munyanderu, “os assaltantes invadiram a aldeia de Otomabere-
-Bwanasura, atacaram os habitantes e mataram 20 pessoas”. O
rebeldes também queimaram 30 casas e raptaram alguns jovens.
Segundo o activista, o número de mortos pode aumentar à medi-
da que a busca de corpos continua. 

UNITA quer observação 
eleitoral democrática
O LÍDER da União Nacional para a Independência Total de Angola 
(UNITA),  principal partido da oposição em Angola, apelou ontem 
ao Governo para que avance com o pedido de “observação inter-
nacional democrática” das próximas eleições, para que esta não 
se restrinja aos “primos africanos”. Adalberto da Costa Júnior fa-
lava aos jornalistas após receber uma delegação da União Europeia, 
num encontro em que foram analisados desafios do período eleito-
ral, entre outros temas, e que descreveu como “bastante positivo”. 
Sublinhando as grandes expectativas quanto a uma missão de ob-
servação europeia, o presidente da UNITA lamentou que o Governo 
angolano, nos últimos pleitos eleitorais, não tenha demonstrado 
“grande interesse” em ter no país uma “observação internacional 
democrática”. 

Opositores chadianos 
condenados
SEIS líderes da oposição no Chade processados por “perturbação 
da ordem pública” após uma manifestação contra a França, em 
14 de Maio, foram condenados a uma pena de prisão de um ano, 
anunciou ontem fonte judicial. Tinha sido pedida uma pena de 
dois anos. Este julgamento expedito começou ontem de manhã 
em Moussoro, a 300 quilómetros da capital, N’Djamena, na au-
sência de advogados de defesa, que boicotaram a audiência. Sete 
estações de serviço pertencentes ao grupo petrolífero francês Total 
foram vandalizadas e 12 agentes da Polícia feridos durante a mar-
cha de protesto. Os opositores condenados incluem Max Loalngar, 
coordenador de Wakit Tamma, a principal coligação da oposição.

Acidente fatal na Índia 
PELO menos 25 pessoas morreram domingo num acidente de au-
tocarro, que caiu num desfiladeiro no Estado de Uttarakhand, no 
norte da Índia, revelou a imprensa local. O autocarro transportava 
28 pessoas que faziam uma peregrinação ao templo Yamunotri, na 
zona montanhosa de Uttarakhand, quando o veículo saiu da pista e 
“mergulhou” num precipício, desconhecendo-se as causas do aci-
dente. Segundo o “India Today”, as autoridades já recuperaram os 
corpos das vítimas e os feridos foram encaminhados para o hospital. 

México boicota Cimeira 
das Américas nos EUA
O PRESIDENTE do México, Andrés Manuel Lopez Obrador, anun-
ciou que não participará na Cimeira das Américas, que ontem co-
meçou em Los Angeles, devido à exclusão de Cuba, Venezuela e 
Nicarágua pelos Estados Unidos (EUA), anfitriões do evento. “Não 
vou à cimeira porque nem todos os países das Américas foram 
convidados. Acredito na necessidade de mudar a política que foi 
imposta durante séculos: a exclusão”, afirmou ontem à imprensa 
o Presidente mexicano. Para além do México, não se fazem repre-
sentar em Los Angeles a Bolívia e países da Comunidade das Ca-
raíbas (Caricom) como São Vicente e Granadinas. Outros Estados, 
como Argentina, Chile e Honduras, reiteraram as críticas aos EUA,
mas já tinham confirmado a sua participação e não recuaram.

Quase 300 migrantes 
chegam à Lampedusa
UM total de 281 migrantes chegou ontem à ilha italiana de Lampe-
dusa, enquanto outros 336 aguardavam a bordo de dois navios de 
organizações não-governamentais humanitárias por um porto se-
guro para desembarcar após terem sido resgatados no Mediterrâneo. 
O aumento do fluxo migratório em direcção à Lampedusa verificado 
nos últimos dias está novamente a causar fortes constrangimentos no 
centro de acolhimento da ilha italiana. Com uma capacidade máxima 
de 350 pessoas, a estrutura acolhe neste momento 880 migrantes, se-
gundo noticiou a imprensa italiana. Desde o início do ano, e segundo 
os dados do Ministério do Interior de Itália actualizados até 3 de Ju-
nho, chegaram 20.028 migrantes às costas italianas, um número que, 
no mesmo período do ano passado, se situava nos 14.962.

Insultos a Maomé causam 
controvérsia
OS comentários ofensivos contra o profeta Maomé por dois mem-
bros do partido nacionalista indiano BJP, do Primeiro-ministro 
indiano, Narendra Modi, geraram polémica e denúncias contra o 
Governo, que tomará medidas contra ambos, anunciaram ontem 
as autoridades. “Mensagens ofensivas no Twitter e comentários que 
denigrem uma personalidade religiosa foram feitos por certos indi-
víduos que não reflectem, de forma alguma, as opiniões do Governo 
da Índia”, disse ontem, num comunicado, o porta-voz do Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros indiano, Arindam Bagchi. Os in-
sultos contra o profeta Maomé na semana passada ocorreram num 
contexto de crescente ódio e abusos contra o Islão na Índia, onde a 
violência contra os muçulmanos está a aumentar.
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