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ENSINO SUPERIOR

“Caravana da Vacina”
vai acelerar imunização

O

Moçambique conta neste momento com 56 instituições do ensino superior

graduados com a exigência do
mercado de trabalho, promovendo a formação baseada em
competências e garantir o acesso e uso da Internet e plataformas electrónicas de apoio aos
processos de ensino e aprendizagem na investigação e ensino
à distancia, aumentando o nível
de inclusão”, defendeu o PR.
Considerou que o ensino

superior privado, surgido em
meados dos anos 90, responde
às contínuas e crescentes transformações económicas, sociais,
políticas e tecnológicas. A oferta
veio alargar o acesso à ciência e
ao conhecimento, indicou.
A visão do Governo é que o
ensino superior privado complemente os esforços do Governo na formação do capital

humano e social para participar
nas acções de desenvolvimento
nacional.
Lembrou que, muitas vezes, o ensino superior privado
é visto como tendo puramente
interesses empresariais e não
educativos. No entender de Filipe Nyusi, as duas vertentes são
importantes, mas a prioridade
deve ser dada ao interesse edu-

cativo.
Pretende-se que as instituições de ensino superior privadas, a par das públicas, estejam
na vanguarda na satisfação dos
indicadores de qualidade.
O país conta com 56 instituições do ensino superior, 22
delas públicas. No global possui
mais de 230 mil estudantes e
mais de 14 mil docentes.

Declarante partilha segredos
contados pelos arguidos
HÉLIO FILIMONE

do. Aliás, disse que tomou conhecimento destes factos num
encontro em que participou
o réu António Carlos do Rosário, que serviu para esboçar
uma estratégia de defesa sobre
a recepção dos 100 mil dólares
da Privinvest. Fez saber que o
valor foi mais tarde repartido
por outros dois sócios do réu
Zulficar Ahmad. Explicou que
chegou a movimentar avultadas somas monetárias, a título
de devolução de empréstimos concedidos pelo SISE, em
quantidades parceladas que
variavam de 100 mil dólares a
dois milhões de dólares e outros montantes que terão atingido uma soma de 30 milhões
de randes. Noutra ocasião, disse que levantou 285 milhões de
uma empresa e os canalizou ao

Raparigas faltam à vacinação contra
cancro do colo do útero na capital
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MIREME autoriza cedência
de activos da BP à TotalEnergies
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O DECLARANTE Imran Issa
disse ontem em tribunal que
o réu Fabião Mabunda lhe
contou que terá recebido, em
nome da co-ré Ângela Leão,
nove milhões de dólares pagos
pelo Grupo Privinvest no contexto dos empréstimos de 2,2
mil milhões de dólares que lesaram o Estado.
Segundo o declarante, o
co-réu Fabião Mabunda contou que, por receber os fundos
e efectuar pagamentos por instruções da ré Ângela Leão, teve
uma contrapartida de pouco
mais de 10 milhões de meticais.
Segundo
Imran
Issa,
Mabunda contou ter recebido tal dinheiro através de dois
contratos com a Privinvest,

sem nunca ter feito qualquer
tipo de trabalho para a construtora naval sediada nos Emirados Árabes Unidos.
Disse também que o réu
Zulficar Ahmad recebeu do
Grupo Privinvest 100 mil dólares na sua conta, a título de
comissão, por ter sido um dos
intermediários na venda de um
imóvel no condomínio Caracol
ao réu António Carlos do Rosário. O imóvel custou um milhão e 200 mil dólares, dinheiro
pago pela Privinvest na conta
do vendedor numa instituição
bancária em Portugal.
O declarante referiu que
Zulficar Ahmad lhe segredou
esses factos quando, igualmente, foi seu defensor na fase
inicial deste processo, quando
já tinha sido constituído argui-

Fogo destrói instalações
da Migração em Nampula
Para o seu próprio bem, use a máscara sempre
que estiver em locais onde estejam pessoas
que não vivam consigo
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SISE, como alegado pagamento de dívidas aos empréstimos.
O dinheiro supostamente
do SISE era devolvido e entregue em mão ao réu António
Carlos do Rosário, com conhecimento do co-réu e ex-director-geral da instituição,
Gregório Leão. Foi assim que
numa dessas vezes contou que
levantou em três tranches 150
milhões de meticais e, uma vez
interceptados por agentes da
extinta PIC (SERNIC), sumiram
30 milhões de meticais.
Imran Issa ajuntou que
desde 2019, altura em que deixou de prestar assistência legal
ao réu António Carlos do Rosário, é procurado pelas autoridades judiciais do Líbano, sob
acusação de branqueamento
de capitais por via da empresa

30,00MT

COMBATE À COVID-19

PR recomenda
revisão da legislação
GOVERNO deve promover um amplo processo de actualização
do pacote legislativo do
subsistema do ensino
superior, procurando adequá-lo
às demandas actuais pedagógicas, científicas, tecnológicas e
da economia de mercado.
O desafio foi lançado ontem
pelo Presidente da Republica,
Filipe Nyusi, após inaugurar a
Universidade Aquila (UNAQ),
uma instituição de ensino superior privada localizada no distrito municipal KaTembe, cidade
de Maputo.
“A aposta, como Estado,
deve ser numa agenda de desenvolvimento orientada para
a promoção do conhecimento
científico e inovação tecnológica, através do envolvimento das
instituições do ensino superior
e de todas as forças da sociedade, incluindo o sector privado”,
disse Nyusi. Do rol dos desafios
para o pelouro que superintende o ensino superior, o Chefe do
Estado afirmou que este deve
promover e elevar a qualidade
do corpo docente e massificar a
sua formação contínua, melhorar a taxa bruta de escolaridade, observando as disparidades
geográficas e de género, e monitorar o processo, com vista a
dar a oferta de formação profissionalizante aos estudantes e
futuros quadros.
“As universidades devem
procurar alinhar a qualidade dos

l

MAPUTO acolhe hoje a cerimónia de assinatura do documento
final do projecto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) de apoio aos órgãos de gestão e administração eleitoral. Na ocasião, será lançada oficialmente a iniciativa
de fortalecimento da democracia e dos processos eleitorais em
Moçambique para o ciclo 2022/2025. A ideia surge em resposta
ao pedido formulado pela ministra dos Negócios Estrangeiros
e Cooperação, Verónica Macamo Dlhovo, em representação do
Governo de Moçambique, às Nações Unidas, para que prestem
assistência técnica antes, durante e depois das eleições.

IRS, braço da Privinvest. Esta
empresa enviou várias somas
monetárias para a Txopela Investimentos, facto que lhe cria
medo de viajar, temendo ser
detido.
Sublinhou que o réu António Carlos do Rosário o contactou, na qualidade de advogado,
para a constituição de várias
empresas da sua titularidade, com realce para a Txopela
Investimentos, que viria a ser
usada para a recepção de fundos da Privinvest. O declarante, que fez parte dos quadros do
SISE de 2013 a 2019, contratado pelo réu António Carlos do
Rosário, é ainda arguido num
processo que corre termos na
Procuradoria-Geral, sobre factos que diz não estarem relacionados com as dívidas.

O MINISTÉRIO da Saúde (MISAU) vai intensificar, esta semana, as brigadas móveis
de vacinação, com a iniciativa “Caravana da
Vacina”, que vai escalar os locais de grande
concentração populacional.
A fase-piloto do projecto vai abranger a
cidade de Maputo, onde deverão ser vacinados, com dose única, os grupos elegíveis que
não tenham sido imunizados. A informação
foi avançada ontem pelo ministro da Saúde,
Armindo Tiago, na recepção de mais de dois
milhões e dezasseis mil doses de vacinas
doadas pelo Estados Unidos da América.
No mesmo voo, chegaram mais dois
milhões de vacinas da Astrazeneca, doadas
através do mecanismo multilateral COVAX,
o que vai acelerar, sobremaneira, a vacinação massiva em curso no país.
Tiago explicou que a “Caravana da Vacina” oferecerá outros serviços de saúde como
a avaliação da tensão arterial, glicemia, testagem em saúde para diversas doenças, avaliação do índice de massa corporal e aconselhamento nutricional.
“Em função dos resultados a serem alcançados na fase-piloto, na cidade de Maputo, a iniciativa será implementada noutras
províncias do país. Apelamos à população
para que adira à iniciativa e, aos parceiros de
cooperação, gostaríamos de reiterar o apelo
para apoiarem o sector na sua implementação”, disse.
Tiago destacou que as doações de vacinas acontecem numa altura em que o país
precisa de se “blindar” das novas variantes
e a iminente ocorrência de uma quarta vaga
e as autoridades estão preocupadas com os
dados dos últimos dias.

“Como país, não devemos permitir que
voltemos a viver situações trágicas como as
que vivemos na primeira e terceira vagas da
Covid-19. Já temos lições aprendidas e, acima de tudo, temos vacina disponível para
acelerar o Plano Nacional de Vacinação”,
apelou o governante.
Assegurou que os benefícios da vacina
são inquestionáveis, pois, apesar de o número de novos casos estar a subir, o de casos
graves e óbitos não tem conhecido a mesma
tendência, como acontecia antes da vacinação.
O embaixador norte-americano, Dennis
Hearne, afirmou que o seu país já investiu
mais de 60 milhões de dólares na resposta à
Covid-19, destinados a equipamento, ventiladores, formação de pessoa, entre outros
esforços.
“E continuamos a investir no ecossistema de oxigénio. No mês passado, celebrámos a chegada de tanques de oxigénio e na
semana passada um gerador de oxigénio PSA
chegou ao Porto de Nacala”, acrescentou.
Entretanto, mais 76 indivíduos testaram
positivo para a Covid-19, para além de um
internamento, permanecendo sob cuidados
médicos 13 doentes na capital e província de
Inhambane. Houve ainda duas altas hospitalares, devendo continuar o tratamento
em casa. Dados do sector da Saúde apontam
para a ausência de óbito ou recuperado da
doença, o que elevou para 480 o número de
casos activos. Entre domingo e ontem, mais
19.830 pessoas foram vacinadas, elevando para mais de 4.2 milhões o cumulativo
de indivíduos que alcançaram a imunidade
completa.

Serviço da dívida requer
91 mil milhões de meticais
O PAÍS vai desembolsar no
próximo ano 91 mil milhões de
meticais para o pagamento do
serviço da dívida externa, calculada em 12.96 mil milhões
de dólares, segundo anunciou
ontem o ministro da Economia
e Finanças, Adriano Maleiane.
Maleiane fez este pronunciamento na audição perante
a Comissão da Agricultura,
Economia e Ambiente da Assembleia da República sobre a
proposta de Lei do Plano Económico e Social e Orçamento
do Estado para 2022.
O ministro explicou que,
em 2019, a dívida do país era
de 12.27 mil milhões de dólares, contra 12.9 mil milhões
em 2018 e 11.37 mil milhões
em 2017, representando um
crescimento médio de cerca
de 300 milhões de dólares por
ano.
Afirmou que, a nível doméstico, o serviço da dívida
em meticais está a crescer, indicando, por exemplo, que em
2020 era de 47 mil milhões de
meticais contra 40 mil milhões
em 2019. Maleiane referiu que

Adriano Maleiane, momentos antes de deixar a AR, após a audição

a dívida do país é influenciada
por dois factores desestabilizadores, nomeadamente as
taxas de câmbio e de juros, que
estão fora do controlo do Governo.
Face a este cenário, o titular da pasta da Economia e
Finanças acredita que, com

muito trabalho interno, é
possível caminhar-se para a
sustentabilidade da dívida.
Frisou, todavia, que, como
estratégia, o Governo não irá
contrair empréstimos que não
sejam na forma concessional,
de modo a garantir a sustentabilidade da dívida.

BREVES
“Combate à droga”
em planificação estratégica

ANAMM em Conselho Nacional

UP-Maputo e Heineken
assinam memorando

O GABINETE Central de Prevenção e Combate à
Droga conclui hoje, na cidade de Maputo, a reunião de planificação estratégica organizada para
o aperfeiçoamento dos instrumentos de execução das suas actividades e os desafios enfrentados
pelo sector. O encontro teve ainda como objectivo avaliar o desempenho e coordenação de acções
de prevenção e combate ao tráfico e consumo de
substâncias ilícitas. A organização conta com o
apoio do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC) em Moçambique.

A ASSOCIAÇÃO Nacional dos Municípios de Moçambique (ANAMM) reúne-se hoje e amanhã na segunda sessão ordinária do Conselho Nacional, em que os
membros irão apreciar e deliberar sobre o desempenho da agremiação, bem como apresentar a proposta
de plano de actividades para 2022, documento harmonizado com os parceiros de cooperação. No mesmo
evento, serão apreciados outros assuntos estratégicos
para o desenvolvimento institucional da associação,
tal como a aprovação da alteração dos estatutos, regulamento e o código de ética.

A UNIVERSIDADE Pedagógica de Maputo (UP-Maputo) assina hoje acordos de cooperação com a Heineken Moçambique e a Associação Sócio-Cultural Horizonte Azul (ASCHA)
para o estabelecimento dos termos e condições para a colaboração institucional e intercâmbio de conhecimentos
técnicos e profissionais. Está prevista também cooperação
académico-científico-cultural entre as instituições que
visa, dentre outros objectivos, à elaboração de projectos de
transferência de tecnologias em todas as áreas do saber da
universidade, concepção de estágios profissionalizantes e
bolsas de estudo nas áreas de interesse das instituições.
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Inacessibilidade do gás gera
desperdício de dinheiro no carvão

U

efeito de estufa.
Os distribuidores do gás
doméstico assumem que o
mercado é ainda enorme,
não se avançando mais devido às dificuldades de acesso
às garrafas, o mecanismo de
transporte e comercialização
do produto. Aliás, durante
muitos anos, a área foi sendo
gerida por duas firmas, mas
há uma terceira que acaba de
entrar no mercado. As botijas
são importadas da Europa e/
ou da Ásia e as duas empresas
que distribuem o gás no Sul e
Centro do país apontam-nas
como sendo caras, o que dificulta a sua massificação.
Até ao momento, o gás é
descarregado em apenas dois
pontos, concretamente nos
portos da Matola e da Beira,

U. MATULA

MA família moçambicana gasta em média 35,64 meticais em
carvão vegetal para
preparar alimentos
por dia, valor que baixa para
20,59 se usar gás doméstico.
Muitos cidadãos do Grande
Maputo e de outros pontos
do país continuam a usar o
carvão por várias razões, com
destaque para a dificuldade de
acesso ao gás, havendo, para
tal, movimentações para a
massificação do seu uso.
Os números são do Ministério dos Recursos Minerais e
Energia (MIREME) e as estratégias de massificação do uso
do gás envolvem os distribuidores deste combustível, que
continua a ser importado, e
parceiros de cooperação. O
esforço de levar mais moçambicanos, inicialmente nos
centros urbanos, a usarem o
gás surge numa altura em que
os países são chamados a conter os efeitos das mudanças
climáticas, reduzindo os níveis de emissão de gases com

nas províncias de Maputo e
Sofala, respectivamente, onde
funcionam as unidades de enchimento da Petrogás e Petrogalp Moçambique.
A cadeia de distribuição
deste combustível, que começa com a importação confiada
à Importadora Moçambicana
de Petróleos (IMOPETRO) até
aos retalhistas, que o entregam aos consumidores, funciona bem, exceptuando às
vezes em que há rupturas devido aos atrasos de navio, avarias nas linhas de enchimento
ou empolamento de preços
nos postos de finais de venda.
Quatro a cinco mil garrafas de diversos tipos, entre as
mais comuns de 9 e 14 quilogramas, bem como as de 19 e
42 Kg, são diariamente enchi-

das na unidade da Petrogás e
evacuadas para os 22 postos
de primeira venda em Maputo, Matola e Boane, de acordo
com a empresa. Estes postos
têm a categoria de armazenamentos centrais, que, por sua
vez, possuem contratos com
retalhistas aos quais mandam
as garrafas mediante solicitação por parte destes.
Por sua vez, a Petrogalp
enche, só na Matola, cerca de
10 mil garrafas de 11 Kg e números não especificados das
unidades de cinco e as industriais de 45 quilos. No Porto da
Beira, a produção diária varia
entre três e quatro mil garrafas
e que diariamente entram no
mercado local e doutras províncias do Centro e Norte do
país.

Governo empenhado
Unidade de enchimento de garrafas de gás

formal, arrumadas nas casas
e/ou em postos de venda não
autorizadas. O ideal é cada botija fosse enchida 12 vezes ao
ano, mas a prática de algumas
famílias terem duas ou três
unidades concorre para a baixa
rotação.
Por sua vez, James apontou a instalação de uma terceira unidade de enchimento,
na província de Nampula por
exemplo, seria uma das formas
de levar mais gente a usar o gás
em detrimento do carvão vegetal, que tem elevados níveis
de poluição ambiental.
Aliás, disse que no Norte
do país se verifica baixo uso do
gás devido, em parte, a maior
acessibilidade ao carvão que
continua mais barato.
O gestor fala da necessidade de migração, olhando para
os ganhos ambientais, de saúde, comodidade e tantos outros aspectos que se alcançam
com o gás de cozinha.

J. MUIANGA

AS empresas distribuidoras do
gás, nomeadamente Petrogalp Moçambique e Petrogás,
vêm investindo e inovando
no engarrafamento e escoamento para o mercado, mas
são unânimes em afirmar que
a colocação de mais garrafas
no circuito de comercialização
acarreta custos elevados.
Neste sentido, João Tavares,
responsável de Operações e
Logística da Petrogalp, e Cláudio James, director-geral da
Petrogás, são da opinião que o
avanço exige a conjugação de
esforços, envolvendo o Governo, para que se crie facilidades
de acesso ao kit inicial, que inclui também fogão, mangueira
e redutor.
Tavares disse que a sua
companhia até investiu nas
garrafas, estimando em um
milhão as colocadas no mercado, mas, deste volume, apenas
cerca de 400 mil circulam. As
outras estão fora do circuito

Gás é mais barato e limpo, mas muitas famílias ainda dependem do carvão

J. MUIANGA

Parceria pode alavancar migração

José Muhai

JOSÉ Muhai, director nacional adjunto de Hidrocarbonetos e Combustíveis, diz que está em
curso um programa de massificação, que inclui
a construção de infra-estruturas de distribuição
e importação de garrafas.
O projecto, que envolve diversos parceiros de
cooperação, está focado em popularizar botijas
menores, de cinco ou seis quilos, acreditando
que serão mais acessíveis mesmo para famílias de
baixa renda.
A ideia, de acordo com Muhai, é desenvolver

o hábito entre as comunidades que, paulatinamente, verão os benefícios do gás.
É neste sentido que se está a finalizar uma
nova unidade de enchimento em Nampula, havendo projecto para outra em Cabo Delgado e
Tete.
Contudo, Muhai assume que não será fácil
mobilizar a população, particularmente a rural,
que sempre usou lenha e/ou carvão, para passar
a utilizar gás, mas aponta ser uma mudança necessária.

Um posto de distribuição da Mavi Gás

NELSON Mavimbe, director-geral da Mavi Gás, uma das
10 unidades de armazenamento central da Petrogalp
no Grande Maputo, distribuidor de primeira linha, diz
que a cadeia funciona bem,

U. MATULA

J. MUIANGA

Mais garrafas podiam massificar o uso

Nelson Mavimbe

embora às vezes surjam perturbações geradas por alguns
retalhistas, que empolam os
preços aos fins de semana,
dias de fraca fiscalização.
O empresário também
defende a união de esforços

para a massificação do uso do
gás, que, na sua óptica, passa pela disponibilização de
garrafas. Sediada nas Mahotas, a Mavi Gás é responsável por abastecer retalhistas
dos bairros de Ferroviário,

FPLM, Laulane, Magoanine,
Zimpeto, Mumemo, Ricatla
e Kumbeza.
Assume que com mais
garrafas em circulação, novas famílias iriam apostar
neste combustível mais ba-

Cláudio James

rato em relação ao carvão
vegetal. Aponta que as botijas são o nó de estrangulamento.
Referiu que a questão de
recipientes limita a expansão
da cadeia de retalhistas.

Se tiveres uma doença crónica como HIV, hipertensão
ou diabetes, continue a ir às consultas e tomar a medicação de
forma regular
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J.MACHEL

Prevenção da
Covid-19 ignorada
AS medidas de prevenção da Covid-19, como
o uso da máscara facial e o distanciamento físico, não estão a ser cumpridas na cidade de
Maputo, mesmo perante os sinais de aumento de casos da doença.
Segundo o relatório divulgado ontem
pelo Ministério da Saúde, o país conta com
480 casos activos da Covid-19, sendo que
quase metade está na cidade de Maputo.
Recentemente, a África do Sul notificou
uma nova variante do novo coronavírus, a
Ómicron, descrita como “preocupante”.
As autoridades nacionais da Saúde anunciaram a existência de dois casos suspeitos da
nova estirpe, um deles na capital do país.
Apesar disso tudo, muitas pessoas continuam a não observar as pedidas de prevenção. Os sectores dos transportes e comércio

O tomate importado está mais caro no Zimpeto

Preço do tomate
volta a disparar
no Zimpeto

O

PREÇO da caixa de
20 quilogramas de
tomate no Mercado Grossista do Zimpeto, na cidade
de Maputo, voltou a registar
agravamento devido à falta do produto nos campos
agrícolas, chegando a custar
1200 meticais.
Os comerciantes estão a
importar o tomate da África
do Sul, sendo que os custos
de aquisição e transporte são
mais onerosos do que o produto nacional.
Sebastião Mazive, ven-

dedor de tomate, disse que
no início do mês o preço do
produto variava de 280 a 350
meticais, mas actualmente
custa entre 600 e 900, dependendo da qualidade.
António Neves, que actua
na mesma área, indicou que
compra a caixa de 20 quilogramas ao equivalente a 600
meticais, na África do Sul;
gasta 30 mil com o transporte e 25 mil para desalfandegar o produto, por isso vende-o a 1200 meticais a caixa.
“Se os agricultores nacionais produzissem o toma-

te em todas as épocas do ano,
não precisaríamos de importar, pois gastamos mais com
importação do que quando
encontramos o produto local”, lamentou.
Assim, o comerciante
apelou para que se encontrem formas de melhorar a
produção interna para aliviar
a dependência.
Entretanto, alguns vendedores já começam a somar
prejuízos por causa da deterioração do produto, face
à fraca compra e pelo calor
intenso que se faz sentir na

capital do país.
Paulo Bento tem o produto a deteriorar-se no camião. “A cada minuto, temos de baixar o preço para
evitar mais perdas. Mas o valor praticado não compensa”, disse.
Enquanto isso, o preço
de outros produtos frescos
como batata e cebola continua estacionário.
O administrador do Mercado Grossista do Zimpeto,
Paulo Matavele, afirmou que,
fora a escassez do tomate, o
mercado está abastecido.

são os que mais “relaxaram”.
Nos terminais de transportes públicos
do Zimpeto e Praça dos Combatentes, por
exemplo, já não se faz a desinfecção das viaturas e os pontos de lavagens das mãos estão
lá só “para a o inglês ver”.
Os viajantes travam lutas para aceder aos
autocarros, sem contar que não se respeita a
lotação dos transportes.
Nos mercados, como o Grossista do Zimpeto, outro sector crítico, os sistemas instalados para a higienização das mãos ficaram
para nos lembrar que algum dia existiram. Os
vendedores e alguns utentes não usam correctamente as máscaras, ainda que a máscara
e a higienização das mãos, conjugadas, sejam
os mais eficientes “remédios” contra a Covid-19.

Fraca afluência
à vacinação contra
cancro do colo do útero
PELO menos 590 meninas da
cidade de Maputo tomaram a
vacina contra o cancro do colo
do útero desde a introdução
do imunizante no calendário
nacional de vacinação, a 26
de Novembro.
Segundo a directora municipal de Saúde no Conselho
Municipal de Maputo (CMM),
Bélia Xirinda, este número
corresponde a cinco por cento do público-alvo, nomeadamente 11.482 raparigas de
nove anos.
Bélia Xirinda justificou a
fraca afluência das raparigas
aos postos de vacinação instalados nos centros de saúde
com o encerramento das es-

colas, aumento da mobilidade
populacional e a quadra festiva.
“A partir do próximo ano
haverá intervenção de brigadas móveis direccionadas às
escolas, para alcançar efectivamente este grupo-alvo”,
prometeu a dirigente, garantindo que assim se poderão alcançar as metas.
Dos sete distritos municipais, KaNyaca é o que tem o
maior número de vacinadas,
cerca de 300 (51 por cento)
imunizadas, seguido de KaMpfumu com 159 (27 por cento).
A directora municipal de
Saúde disse que a maior preo-

cupação é com os distritos
municipais KaMubukwana e
KaMavota, ambas com uma
cobertura de somente três por
cento.
O cancro do colo do útero
é o que mata mais mulheres
no país. A introdução da vacina contra o Vírus do Papiloma
Humano (HPV) no calendário do Programa Alargado de
Vacinação (PAV) visa reduzir
a incidência desta doença no
país.

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

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

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

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

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

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

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

PUBLICIDADE

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
Porque o Metical tem valor?

Metical?

•

O Metical tem valor por uma questão de confiança.

•

•

Você pode emprestar 10 mil meticais a um amigo porque confia

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

nele e sabe que vai devolver-lhe o dinheiro.

A confiança no Metical está ligada a capacidade do Banco de

ou preços estáveis, ao longo do tempo.
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Acesse: https://t.me/Novojornal
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Terça-feira, 7 de Dezembro de 2021

MIREME autoriza
cedência de activos
da BP à TotalEnergies

O

ARQUIVO

MINISTRO dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, autorizou, em despacho
datado de 3 de Dezembro, a transmissão de direitos relativos às infra-estruturas
ou equipamentos, bem como
os bens imóveis destinados à
actividade objecto da licença,
detidos pela BP e TotalEnergies,
enquadradas nas operações petrolíferas downstream.
A transmissão de interesses participativos pretendidos
pelas partes implicará a reestruturação do capital social
da entidade adquirente (TotalEnergies), o que resultará
na obrigação de liquidação do
imposto sobre mais valias, resultante da operação e do seu
pagamento.
A BP continuará nos negócios de combustíveis de aviação, de lubrificantes e de trânsito de combustíveis.

Como resultado da transacção, a TotalEnergies não pode
ultrapassar a quota de mercado
nacional de 30% de produtos
petrolíferos, como também não
deve encerrar ou reduzir a actividade em mais de 30% nos 5
anos posteriores à transacção.
A TotalEnergies e a BP detêm uma quota de mercado de
11,48% e 7,57%, respectivamente.
As quotas de mercados das
outras operadoras situam-se
nas seguintes cifras: Petrogal –
12,66%; Petromoc – 24,26%;
Companhia de Abastecimento
de Combustíveis – 0,17%; Petroda – 0,21%; Exor – 0,20%;
GTS – 0,60%; Camel Oil –
2,60%; Glencore – 2,31%; African Petroleum – 1,20%; IPM –
0,02%; Mount Meru – 3,29%;
Puma Moçambique – 13,24%;
Petromoc e Sasol – 8,10%; Engen Petroleum Moçambique –
12,09%.

PUBLICIDADE

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :06/12/2021
09:30

12:30

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

ABC

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

ABSA

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BCI

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BIM

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BNI

63,22

64,48

63,22

64,48

63,22

64,48

ECOBANK

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

FIRST CAPITAL BANK S.A.

63,19

64,45

63,19

64,45

63,19

64,45

FNB

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

MZB

63,19

64,45

63,19

64,45

63,19

64,45

SGM

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

UBA

63,25

64,52

63,24

64,50

63,24

64,50

ÚNICO

63,20

64,45

63,20

64,45

63,20

64,45

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BANCOS

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

O SECTOR privado defende
a necessidade da criação de
uma rede de infra-estruturas
integradas com vista a tornar o
sector de logística mais competitivo e impulsionador da
indústria nacional.
Tratam-se de infra-estruturas que possam interligar
estradas, portos e ferrovias,
para além de ajustar o seu funcionamento com a demanda
de novos mercados.

Estas soluções foram
apontadas durante o webinar
sobre logística como um factor
para impulsionar a competitividade da indústria nacional,
promovido pelo pelouro da
indústria da Confederação das
Associações Económicas de
Moçambique (CTA), realizada,
recentemente, em Maputo.
Neste evento, foram levantados os factores que inviabilizam o desempenho do

sector logístico em Moçambique, nomeadamente o acesso
limitado ao financiamento,
contratos e mercados, a fraca
qualidade das infra-estruturas
e a pouca utilização de equipamentos.
E ainda, a débil colaboração entre os diferentes meios
de transportes para a criação
de sistemas intermodais eficientes e a fraca regulamentação no transbordo de merca-

dorias, visto que actualmente,
o Estado impõe taxas no trânsito aduaneiro de mercadorias.
Entre as soluções, visando
tornar o sector mais competitivo e impulsionar a indústria
em particular, o sector privado apontou a necessidade do
aumento do uso de equipamentos de manuseio de materiais adequados, para reduzir o
tempo de carga e descarga de
mercadorias, e a automação

de processos, eliminado ineficiências e paralisações.
A contribuição do sector
de logística no Produto Interno Bruto (PIB) nacional está
abaixo de 1 por cento, portanto, aquém de responder aos
desafios colocados ao sector
dado o potencial existente no
país, tanto para o escoamento
de produtos para o mercado
interno, assim como para os
países do hinterland.

TAXAS DE CÂMBIO

63,83

63,83

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 06.12.2021
COMPRA
TAXA DE CÂMBIO

VENDA

63,20

MÉDIA

64,46

63,83

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)
OPERAÇÕES REALIZADAS
NO MERCADO
MONETÁRIO
INTERBANCÁRIO,
REFERENTES AO DIA
MERCADO
MONETÁRIO
INTERBANCÁRIO
(MMI)
6 de dezembro de 2021
1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
(Valores expressos em Milhões de Meticais)

2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
(Valores expressos em Milhões de Meticais)
6 de dezembro de 2021

1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

Permutas
de Liquidez entre Instituições de Crédito
(Valores expressos em Milhões de Meticais)
Prazo
SEM GARANTIA
Permutas
Crédito
(dias) de Liquidez entre
ValorInstituições deTaxa
Prazo
(dias)

2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE

Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária
Colocações por prazo
91 dias

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

COM GARANTIA
Valor
Taxa

SEM GARANTIA
Valor
Taxa

Bilhetes
do TesouroTipo
- Emissão
Primária
Valor colocado
A
3,500.00
Colocações
por
prazo
91 13.35%
dias
Taxa Média
Ponderada
Valor colocado Tipo A
3,500.00
Data última colocação
1-dez-21
Taxa Média Ponderada
13.35%
Valor colocado Tipo B
0.00
Data última colocação
1-dez-21
Taxacolocado
Média Ponderada
Valor
Tipo B
0.00 DataMédia
últimaPonderada
colocação
Taxa
- n.a
Data
colocação
n.a
13,826.00
BT última
em Carteira
13,826.00
BT
em Carteira
13.35%
Taxas
BT em Carteira
13.35%
Taxas BT em Carteira
Taxa últimas 6 colocações
13.35%
Taxa últimas 6 colocações
13.35%

COM GARANTIA
Valor
Taxa

…
…

Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
Facilidades
Prazo Permanentes de Depósito
FPD e de Cedência (FPD e FPC)
FPC
Prazo
FPD
FPC
(a)
(a)
(dias)
Valor
Taxa
Valor
Taxa
(dias)
Valor
Taxa(a)
Valor
Taxa(a)
Overnight
14,530.47
10.25%
16.25%
Overnight
14,530.47
10.25%
16.25%

182 dias
364 dias
Total/Média
900.00
3,777.00
8,177.00
182 13.38%
dias
364 dias
13.40% Total/Média
13.38%
900.00
3,777.00
8,177.00
1-dez-21
1-dez-21
1-dez-21
13.38%
13.40%
13.38%
539.00 1-dez-21
680.00 1-dez-21
1,219.00
1-dez-21
13.37% 680.00
13.40% 1,219.00
13.39%
539.00
22-nov-21 13.40%
22-nov-21 13.39%
22-nov-21
13.37%
22-nov-21
22-nov-21
22-nov-21
18,951.00
104,116.00 136,893.00
18,951.00
13.39% 104,116.00
13.07% 136,893.00
13.14%
13.39%
13.07%
13.14%
13.37%
13.40%
13.39%
13.37%

13.40%

13.39%

(a)(a)Taxas
Taxaspré-fixadas
pré-fixadasdo
doBM.
BM.

Venda
dede
Bilhetes
dodo
Tesouro
com
Acordo
de Recompra
Venda
Bilhetes
Tesouro
com
Acordo
de Recompra
Descrição
07 07
diasdias
28 dias
63 dias
/ Média
Descrição
28 dias
63 dias TotalTotal
/ Média

Transacçõesde
deTítulos
Títulosentre
entre Instituições
Instituições de
Transacções
de Crédito
Crédito
Prazo

Privados defendem criação
de infra-estruturas integradas

63,83

15:30

Prazo

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
VENDA COM
RECOMPRA/ COMPRA
COM REVENDA

(dias)

(dias)

COM REVENDA
Valor
Taxa

Valor

Taxa

VENDA DEFINITIVA
Valor

Taxa
Ponderada
Data
daMédia
última venda

Taxa

Valor

Taxa

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

(b)

NO MERCADO SECUNDÁRIO

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

(b)

NO MERCADO SECUNDÁRIO

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

Valor Títulos Vendidos
Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada

VENDA DEFINITIVA

1 - 91 dias

92 - 182 dias 183 - 364 dias

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Data da última compra

Taxa Méd. Pond.
(b) Bilhetes
Tesouro.
Bancos
p/doBancos

Taxa Méd. Pond.

-

131,660.34
5,232.66

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
em Carteira
dos Bancos
131,660.34
MOÇAMBICANO (A VIGORARBT's
DE 01-12-2021
A 31-12-2021)
Descrição

BT's em Carteira do Público Taxa 5,232.66

(b)Taxa
Bilhetes
Tesouro.
dedojuro
de política monetária (MIMO)

Indexate Único
Prémio de Custo

6%

5%

24-nov-21

13.25%
13.30%
5.30%

1,989.66
21.00%

0.00
-

6-nov-17

n.a.

9-nov-21

n.a.

Data da
última compra
6-nov-17
n.a.
Venda
Definitiva
de Bilhetes do Tesouro
Descrição
Overnight
2 - 7 dias
Valor
Títulos
Vendidos
0.00
0.00
Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Taxa Média Ponderada
-

Total / Média

Bancos
Público
0.00 / Compra0.00
0.00Revenda 0.00
Venda
dep/Títulos
com Recompra
de Títulos com
Taxa Méd.
- dias 183 - 364
- dias Total-/ Média
Vendas
porPond.
prazo
1 - 91- dias
92 - 182
Público p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Bancos p/ Público
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Taxa
Méd.p/ Pond.
Bancos
Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Público
p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd.
Pond.
Vendas
Títulos Definitivas
Taxa
Méd.dePond.
Vendasp/por
prazo
1 -0.00
91 dias
92 - 0.00
182 dias 183 - 0.00
364 dias Total / Média
Bancos
Bancos
0.00
Bancos p/ Público
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Taxa Méd. Pond.
Vendas
Públicode
p/ Títulos
BancosDefinitivas
0.00
0.00
0.00
0.00
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Taxa Méd. Pond.
Bancos
p/ Público
0.00
0.00
0.00
0.00
Bancos p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
BT's em Carteira dos Bancos
BT's em Carteira
do Público

1-dez-21

Data da última venda

1-dez-21

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda
Descrição
Overnight
2 - de
7 dias
+ de 7 dias
Total / Média
Compra de Bilhetes do Tesouro
com Acordo
Revenda
Valor
Títulos Comprados
1,989.66
0.00
0.00
Descrição
Overnight
2 - 7 dias
+ de 7 dias 1,989.66
Total / Média
Taxa Média Ponderada
21.00%
21.00%

(Valores
em Milhões
de Meticais) / Compra de Títulos com Revenda
Vendaexpressos
de Títulos
com Recompra

Vendas por prazo

47,958.27
11,620.10
783.51
47,958.27
47,958.27
11,620.10
783.51
47,958.27
13.29%
13.35%
13.29%
13.29%
13.29% 24-nov-21
13.35% 9-nov-21
13.29% 1-dez-21
13.29%
1-dez-21

1,989.66
21.00%

6-nov-17

n.a.

6-nov-17

+ de 7 dias

Total / Média

0.00
-

0.00
-

n.a.

n.a.

n.a.

1 - 30 dias
n.a.

31 - 63 dias
n.a.

+ de 63 dias
n.a.

Total / Média
n.a.

11,090.44
13.30%

2,953.34
14.89%

192.99
17.00%

14,236.78
13.97%

Descrição
Overnight
n.a.
Valor Títulos Vendidos
0.00
Taxa Média
Ponderada
Compra
Definitiva
de Bilhetes do Tesouro
Data da última venda

Descrição
Data da última venda
Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

0.00
-

2 - 7 dias

0.00
-

+ de 7 dias

Total / Média

0.00
-

0.00
-

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
11-out-16
11-out-16
11-out-16
11-out-16
Descrição
1 - 30 dias
31 - 63 dias + de 63 dias Total / Média
Valor Títulos Comprados
11,090.44
2,953.34
192.99
14,236.78
5. NOTAS EXPLICATIVAS
Taxa Média Ponderada
13.30%
14.89%
17.00%
13.97%
Data da última compra

Data
da última
11-out-16
11-out-16
11-out-16
Bilhetes
do Tesouro
(BT's)compra
- são valores mobiliários
escriturais representativos
de empréstimos
de curto prazo 11-out-16
da República
de Moçambique, denominados em moeda nacional e destinam-se ao financiamento do défice de tesouraria corrente do
Estado e às intervenções do Banco de Moçambique no âmbito da política monetária. Os BT's são vendidos em sistema de
leilão aos operadores do mercado monetário.

5. NOTAS EXPLICATIVAS

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

Bilhetes do Tesouro (BT's) - são valores mobiliários escriturais representativos de empréstimos de curto prazo da República
Operações
com acordo
de revendaem
- compra
títulos com
o acordo deao
revenda
assumidodo
pelo
comprador,
de Moçambique,
denominados
moedade
nacional
e destinam-se
financiamento
défice
de tesouraria corrente do
conjugadamente
com o acordo
recompra
assumido pelo
liquidação
em data
pré-estabelecida.
Estado e às intervenções
dode
Banco
de Moçambique
no vendedor,
âmbito da para
política
monetária.
Os BT's
são vendidos em sistema de

leilão aos operadores do mercado monetário.
Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique vende títulos (BT's) aos
operadores
mercado
via de leilão
e absorvendo
de liquidez.
Operaçõesdo
com
acordopor
de recompra
– venda
de títulosexcessos
com o acordo
de recompra assumido pelo vendedor,

conjugadamente com acordo de revenda assumido pelo comprador, para liquidação em data pré-estabelecida.
Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique compra por via de leilão,
títulos (BT's) que estão na posse dos operadores do mercado e injectando liquidez no mercado.

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano
18.60%
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-12-2021 A 31-12-2021)

Operações com acordo de revenda - compra de títulos com o acordo de revenda assumido pelo comprador,

Facilidade
Permanente
- depósitos
livrespelo
em vendedor,
moeda nacional
efectuadosem
pelos
operadores
do mercado
conjugadamente
comdeo Depósito
acordo de(FPD)
recompra
assumido
para liquidação
data
pré-estabelecida.
que se encontrem com excessos temporários de liquidez.

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

Descrição

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique vende títulos (BT's) aos

operadores
do mercado
por via de(FPC)
leilão- ecedência
absorvendo
excessos
liquidez.
Permanente
de Cedência
de liquidez
pelode
Banco
de Moçambique aos operadores do mercado
Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos overnight Facilidade
,
que se encontrem com défices temporários de liquidez.
13.25%
Taxao de
juro
política
(MIMO)
entre
dia 16
de de
cada
mês atémonetária
o dia 15 do mês
seguinte.
Comprade
Definitiva
Bilhetes do
- operação
atravésde
dafundos
qual oentre
Banco
Moçambique
compra por
via de leilão,
Liquidezde
- operações
deTesouro
transferência
(empréstimo)
asde
instituições
participantes
no MMI.
Prémio
de Custo
Indexate
Único- margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação
13.30%Moçambicana Permutas
títulos (BT's) que estão na posse dos operadores do mercado e injectando liquidez no mercado.
de Bancos (AMB).
5%

Prémio de Custo

Confiança empresarial positiva
pelo terceiro mês consecutivo
O ÍNDICE PMI de actividade empresarial moçambicana teve, em Novembro, um resultado positivo
pelo terceiro mês consecutivo, anunciou o Standard
Bank, que conduz o inquérito.
O índice registou um valor de 52 face a 52,1 em
Outubro. Valores acima de 50 indicam uma melhoria
nas condições de operação das empresas, enquanto
que valores abaixo são sinal de deterioração.
Este boletim ainda não reflecte o impacto causado pela identificação da Ómicron, nova variante do
vírus SARS-CoV-2.
“Assistiu-se a um crescimento forte dos novos
negócios em Novembro, mas há um abrandamen-

to do crescimento do emprego”, destaca o boletim
consultado pela Lusa.
Novembro registou ainda o “aumento mais rápido de novas encomendas desde Junho”, justificado
com um “aumento do número de clientes, à medida que as condições económicas estabilizam após as
restrições associadas à Covid-19”.
Assim, o documento sublinha que “a confiança
na produção futura cresceu para o nível máximo dos
últimos quatro meses, sendo que dois terços dos inquiridos previram uma expansão durante o próximo
ano”.
Tal optimismo ainda não se reflecte na oferta de

emprego: “As empresas continuaram a gerir adequadamente as suas cargas de trabalho, originando
uma desaceleração do crescimento do emprego e
aquisições para níveis ligeiros”.
As empresas moçambicanas registaram ainda
um novo aumento sólido dos custos dos meios de
produção, sobretudo devido ao combustível e transportes mais caros, mas também por via de salários
mais altos.
O Purchasing Managers’ Index (PMI), publicado
pelo Standard Bank, resulta das respostas de directores de compras de um painel de cerca de 400 empresas do sector privado.

TURISMO

5.30%

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

Permanente de Cedência (FPC) - cedência de liquidez pelo Banco de Moçambique aos operadores do mercado
Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos overnight Facilidade
,
que se encontrem com défices temporários de liquidez.
entre o dia 16 de cada mês até o dia 15 do mês seguinte.

Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação Moçambicana Permutas de Liquidez - operações de transferência (empréstimo) de fundos entre as instituições participantes no MMI.
de Bancos (AMB).
Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não
crédito de Taxa de Juro Variável do sistema financeiro moçambicano, composta pela soma do Indexante Monetárias, Empresas e Particulares, que realizam operaçoes de compra e venda de títulos com os Bancos.
Único e do Prémio de Custo.

Maputo, 06 de Dezembro de 2021.
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 171/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 06 Dezembro
de 2021
PAÍSES

MOEDAS

Estados Unidos(a)

Dolar

CÂMBIOS(MT)
VENDA

Maputo, 06 de Dezembro de 2021.

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

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

COMPRA

MÉDIA

63,20

64,46

63,83

3,95
5,37
3,95
1,48
3,59

4,03
5,48
4,03
1,51
3,66

3,99
5,43
3,99
1,49
3,63

558,70
78,63
27,50
167,20

569,84
80,20
28,05
170,53

564,27
79,42
27,78
168,86

11,09
49,39
9,91
9,91
9,60
83,87
6,92
6,95
68,55
71,36

11,32
50,38
10,11
10,11
9,79
85,54
7,06
7,08
69,91
72,78

11,21
49,89
10,01
10,01
9,70
84,71
6,99
7,02
69,23
72,07

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

Operadores e guias querem
tornar KaNyaka destino de eleição
OS operadores e os guias
turísticos de KaNyaka comprometem-se a trabalhar
em conjunto para transformar a ilha num destino turístico de eleição.
Para o efeito, a Associação de Operadores Turísticos de KaNyaka (AOTUKA)
e a Associação Nacional de
Guias e Animadores de Turismo (ANAT) rubricaram,
semana finda, um memorando de entendimento,
que visa, de entre várias actividades, o fortalecimento

6%

Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não
Facilidade Permanente de Depósito (FPD) - depósitos livres em moeda nacional efectuados pelos operadores do mercado
PrimedeRate
doJuro
Sistema
Moçambicano
18.60%
crédito
Taxa de
Variável Financeiro
do sistema financeiro
moçambicano, composta pela
soma do Indexante Monetárias, Empresas e Particulares, que realizam operaçoes de compra e venda de títulos com os Bancos.
que se encontrem com excessos temporários de liquidez.
Único e do Prémio de Custo.

dos operadores, guias e outros actores na cadeia de valor do turismo de KaNyaka.
Segundo o presidente
do Conselho de Direcção da
AOTUKA, Ângelo Manguele, a assinatura do memorando constitui um avanço
para o desenvolvimento da
ilha.
Com esta parceria passarão a tratar do turismo
com conhecimento e éticas
necessárias para catapultar
aquela zona insular no mapa
dos destinos turísticos mais

procurados devido às suas
peculiaridades e a proximidade com Maputo.
“Ao celebrarmos a união
entre os operadores e guias
turísticos, melhoramos a
visão futurística pois sonhamos ser um destino turístico de eleição. Para que isso
aconteça, precisamos deste
expertise da ANAT, para nos
ajudar a desenvolver”, disse
Manguele.
Por seu turno, o presidente da ANAT, José Gravata, disse que a associação

que dirige vem realizando
actividades na ilha, pelo
que vai privilegiar a formação contínua dos agentes,
operadores e guias turísticos para executarem as suas
tarefas com conhecimento e
sabedoria.
“A ANAT é uma equipa
de apoio técnico à AOTUKA.
O memorando inclui uma
acção contínua de formação sobre o saber fazer, a
componente de legalização
das entidades turísticas baseadas na ilha para pode-

rem pagar os impostos junto à autoridade tributária, o
empoderamento da mulher
e a internacionalização de
KaNyaka”, indicou Gravata.
No mesmo dia realizou-se a Assembleia Geral da
AOTUKA, onde foram eleitos os novos membros de direcção e foi analisado o plano de actividades e de acção
para o exercício 2022, como
forma de se revitalizar a
agremiação da ilha que conta, actualmente, com cerca
de 60 operadores turísticos.

PAÍSES
Japão
Malawi
Tanzânia
Zimbabwe

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

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

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.779,75000
Venda.............. 1.780,26000

3,2500000
0,2711300

%
%

Maputo, 07.12.2021
(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.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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COVID-19

Muitos profissionais
de saúde ainda
por vacinar

V

INTE e cinco por cento dos profissionais de
saúde de diferentes
unidades sanitárias da
cidade da Beira ainda
não tomaram a vacina contra
a Covid-19. O facto foi dado
a conhecer pela secretária do
Estado na província de Sofala,
Stella Zeca, durante o último
encontro do Comité Operativo
de Emergência de Saúde Pública, que tinha como objectivo a
apresentação do plano de resposta à quarta vaga da pandemia.
Segundo Stella Zeca, a situação é complexa, uma vez
que estes funcionários estão na
linha de frente de combate à
doença e esse facto pode transmitir uma mensagem negativa
à população sobre o processo
de vacinação.
Sobre o assunto, Stella Zeca
teve como resposta do sector,
que os profissionais até agora
não vacinados na altura não
eram elegíveis pelo facto de
uns estarem na condição de
lactantes, gestantes e outros
infectados pela Covid-19.
No entanto, a secretária do
Estado foi informada que os
profissionais em questão serão
inseridos na campanha de vacinação em massa com vista a
garantir que todos sejam inoculados.
A governante aconselhou o
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Reduzem casos de malária
A CIDADE da Beira conseguiu reduzir a incidência da malária em
24 por cento nos últimos nove
meses, tendo sido registados
34.341 casos, de Janeiro a Setembro, contra 45.029 do mesmo
período de 2020.
A informação foi dada a conhecer ao “Notícias” pelo médico-chefe distrital, Manuel Seco,
congratulando-se pelo facto de,
neste intervalo de tempo, não se
registarem óbitos pela doença, o
que significa que “os esforços do
sector estão a surtir efeitos desejados”. Manuel Seco afirmou que
a redução destes casos resultou
de actividades implementadas
pelo sector, nomeadamente palestras de sensibilização nas comunidades, distribuição de redes mosquiteiras e pulverização
intra-domiciliária.
Adiantou que as palestras
sobre a necessidade de se proceder ao tratamento da doença
continuam ao nível das unidades
sanitárias, pois, segundo ele, é
importante que os doentes completem todas as doses recomen-

dadas.
A fonte revelou que o paciente que não tratar a doença
corre o risco de desenvolver malária complicada e piora a transmissão.
O médico-chefe louvou a
população que tem acatado as
mensagens de sensibilização

passadas pelos agentes de Saúde.
Mostrou-se satisfeito pelo
facto de a redução do número
de casos estar relacionada com o
que considerou de uso correcto
de redes mosquiteiras.
Segundo Seco, os técnicos
têm lembrado às pessoas sobre a
necessidade de irem aos centros

de saúde sempre que há suspeita de malária para o diagnóstico
atempado.
Apelou, igualmente, aos cidadãos que estejam atentos aos
sintomas como febres, mal-estar, entres outros, de modo a
dirigirem-se a uma unidade sanitária para o tratamento.

Autoridade recomenda denúncia
de práticas anti-concorrenciais
sector a redobrar as medidas de
vigilância, reactivar os postos
de plantão, entre outras estratégias para evitar a eclosão da
quarta vaga da da pandemia.
Por sua vez, o governador
da província de Sofala, Lourenço Bulha, reforçou o apelo
aos profissionais de saúde que
ainda não tomaram o imunizante para se fazerem aos postos de vacinação.
“Quando vocês não se va-

cinam apenas reforçam os boatos e mitos que circulam sobre
a ineficácia das vacinas. E isso
não é bom, porque aqueles que
não forem vacinados continuarão com a imunidade muito fraca, correndo o risco de, ao
contraírem a doença, perder a
vida”, defendeu.
Argumentou que os profissionais de saúde são os únicos que não deviam ter receio
deste meio de protecção, visto

que já receberam e vacinaram
muitas pessoas com diferentes tipos de imunizantes para
doenças como malária, cólera,
entre outras enfermidades.
Recorde-se que, desde o
início da pandemia, 242 profissionais foram infectados pela
Covid-19 nesta região do país,
na sua maioria enfermeiros e
médicos, dos quais 239 recuperaram da doença e três perderam a vida.

A AUTORIDADE Reguladora da Concorrência (ARC) recomenda a denúncia de
práticas anti-concorrenciais com vista à
melhoria do ambiente de negócios no mercado, sob pena das empresas serem sancionadas por incumprimento da lei.
O pedido foi tornado público pelo
presidente da instituição, Iacuba Aiuba,
durante o 3.º seminário de divulgação da
Autoridade Reguladora da Concorrência
(ARC) e do quadro legal da concorrência,
realizado há dias, na cidade da Beira.
De acordo com Aiuba, em caso de violação, as empresas incorrem ao risco de
multas que podem atingir até cinco por
cento do volume do ano anterior, bem
como outras consequências processuais
negativas.
Segundo o presidente da ARC, são con-

sideradas práticas desleais as acções das
firmas que colocam em causa o normal
funcionamento de um mercado competitivo e estas podem acontecer em qualquer
área de negócio.
Aiuba exortou aos agentes económicos
a actuarem de acordo com as práticas de
boa concorrência, enquanto aos consumidores recomendou denúncia à ARC.
O evento tinha como objectivo a divulgação das atribuições da instituição criada à luz da Lei n.o 10/2013, de 11 de Abril,
bem como partilhar com os diferentes intervenientes do mercado, nomeadamente
os sectores público, privado, associações
profissionais, económicas, academia, entre outros.
Durante o seminário, os participantes
apresentaram questões relacionadas com

PUBLICIDADE

OBRIGADO
POR ESTAR SEMPRE
AO NOSSO LADO
Aos nossos clientes, muito Obrigado
por fazerem a nossa história.

cláusulas de exclusividade entre as empresas, práticas proibidas ou anti-concorrenciais, conluio na contratação pública,
mecanismos de denúncia e a respectiva
protecção do denunciante.
O “workshop” contou com a participação do presidente do conselho empresarial
provincial, Ricardo Cunhaque, o presidente da Associação Comercial da Beira (ACB),
Félix Machado que na ocasião solicitaram
a Autoridade Reguladora da Concorrência
maior divulgação dos instrumentos legais
junto dos agentes económicos.
A ARC é uma instituição dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, patrimonial, financeira e técnica
com exercício dos seus poderes em estrita
observância dos princípios da legalidade,
independência, isenção e equidade.

6

Acesse: https://t.me/Novojornal

NACIONAL

Terça-feira, 7 de Dezembro de 2021

ENTRE OPERADOR PÚBLICO E PRIVADOS

PARA REDUZIR VIOLÊNCIA

Contratos de água
serão unificados para
proteger o consumidor
localizados nas províncias
de Maputo, Gaza e Inhambane.
Outra indicação nesse
sentido são as recentes reformas no sector do abastecimento de água, com
a criação das sociedades
comerciais que vão gerir o
servido público, processo
que está aberto à participação dos operadores privados.
Garantiu que as preocupações dos operadores
privados, que chegaram a
ameaçar cortar o fornecimento, são um falso problema, uma vez que “todos
juntos somos insuficientes
para responder à demanda
de água. Estamos condenados a estarmos juntos.
Existe aqui uma interdependência inquebrável”.

CVM deve inspirar
princípios humanitários
A CRUZ Vermelha de Moçambique (CVM) deve incutir nos
moçambicanos princípios humanitários da solidariedade,
compaixão e respeito ao próximo, para reduzir os focos de violência generalizada no país.
O repto foi lançado há dias,
na cidade de Maputo, pelo presidente honorário do organismo,
Joaquim Chissano, na celebração
dos seus 40 anos, sob o signo
“CVM: 40 anos salvando vidas
e mudando mentes em prol da
humanidade”.
Chissano destacou que a
organização se caracteriza pela
solidariedade, compaixão, fazer
bem ao próximo, respeito à protecção para garantir a sobrevivência e manutenção da espécie,
ajudar o outro sem desejar algo
em troca.
Defendeu que a CVM sempre esteve presente em todos os
eventos que envolvem o sofrimento humano, notabilizando-se no salvamento e assistência
à vida, bem como participar em
acções preventivas indispensáveis da Covid-19.
“Continuamos a lançar o
apelo a todos os concidadãos e
todos os que se encontram no

Chissano defende maior solidariedade e respeito entre moçambicanos

nosso país, residentes ou visitantes, para continuarem a
observar o protocolo sanitário,
como lavar as mãos com sabão,
respeitar o distanciamento físico, usar a máscara tapando a
boca e o nariz”, apelou Chissano.
Pela sua localização geográfica,

Moçambique está exposto a diversos eventos climáticos extremos, daí que o país, de tempos
em tempos, enfrenta diversas
calamidades, entre elas o desmoronamento da lixeira de Hulene e os ciclones Idai, Keneth e
Eloíse.

“O espírito humano esteve
lá e não só assistiu e salvou vidas,
mas também mudou mentes,
chamando a solidariedade com
o próximo. Entre outras acções,
muito recentemente transportou para a província de Cabo
Delgado mais de 20 toneladas de
produtos diversos, distribuídos
a 1100 famílias vitimas do terrorismo, concentradas no Centro
de Trânsito de Nagua-2, no distrito de Metuge, e nos próximos
dias seguirá a última caravana”,
afiançou o antigo estadista moçambicano.
O representante da Federação Internacional da Cruz Vermelha, Itar Amade, reconhece o
empenho activo da entidade no
cumprimento do seu mandato
em todos os eventos onde o voluntariado é chamado, principalmente em desastres naturais.
“Assistimos ao compromisso
e paixão com que as suas equipas trabalham no terreno para
socorrer e atender às necessidades humanitárias urgentes, bem
como o esforço dos voluntários
para juntar as famílias separadas
pelo conflito, na avaliação e distribuição de bens essenciais aos
afectados”, afirmou Amade.

PERANTE ADVERSIDADES
FIPAG estende sua rede de distribuição a mais consumidores no Grande Maputo

O

GOVERNO prevê
unificar os contratos de fornecimento de água em
zonas onde existe
sobreposição de ligações
(entre provedores públicos
e privados), para proteger
o consumidor, anunciou,
semana passada, o ministro
das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos,
João Machatine.
O ministro intervinha
na Assembleia da República
(AR) na sessão de respostas
do Governo às perguntas
dos deputados, na sequência do que apelidou de um
falso problema criado pelos
fornecedores privados de
água, que receiam perder os
seus investimentos com a
entrada do provedor público nas áreas onde operam.
Machatine
explicou
que foram desenvolvidos e
acordados modelos de integração que materializam os
princípios de co-existência, complementaridade,
harmoniosa
convivência

entre estes dois actores.
Em zonas com sobreposição da rede, os privados
poderão receber e fornecer
este recurso a partir da rede
pública como forma de assegurar a continuidade do
serviço e expansão da cobertura.
Reconheceu que a contribuição do sector privado
na provisão de água no país
tem sido bastante significativa, particularmente em
zonas onde ainda não há intervenção do Estado.
A expansão do serviço
público de abastecimento
de água em curso em determinadas áreas do país,
com destaque para o Grande Maputo, tem estado a
gerar preocupações de alguns privados, em virtude
de ser entendida como um
risco para o seu negócio, no
sentido de que pode levar à
perda de clientes e, consequentemente, comprometer o retorno dos investimentos realizados.
“A demanda por água

é enorme no nosso país e
nenhum Governo sério se
poderá dar ao luxo de dispensar o sector privado na
complementaridade
das
suas acções”, frisou Machatine.
Como demonstração da
protecção do Governo aos
fornecedores privados, mobilizou recursos financeiros
para os apoiar na mitigação
dos efeitos da Covid-19, pagando as facturas de energia
e contribuindo no alívio dos
custos de produção da água.
Até ao momento, foram
desembolsados cerca de 4,4
milhões de meticais, tendo
beneficiado 101 operadores
privados, estando previsto
o desembolso de mais 24
milhões para o pagamento da segunda fase, que vai
envolver 206 fornecedores

INAS ajusta-se para
aliviar famílias vulneráveis
O GOVERNO tem vindo a ajustar os programas de assistência
social para responder aos desafios impostos pelos ataques
terroristas, a pandemia da Covid-19 e fenómenos climáticos
adversos, com intuito de aliviar
o sofrimento das famílias carenciadas. É neste contexto que
mais de 1,5 milhão de agregados
em situação de vulnerabilidade
receberam, até Novembro deste
ano, apoio multiforme prestado
pelo Instituto Nacional de Acção
Social (INAS).
Trata-se de indivíduos inseridos nos programas Subsídio
Social Básico (PSSB), Apoio Social Directo (PASD), Acção So-

A máscara evita que os vírus que se encontra nas
gotas de saliva e secreções nasais de pessoas com
COVID-19 infectem outras pessoas ou contaminem os objectos ao redor

PUBLICIDADE

cial Produtiva (PASP), Serviços
Sociais de Acção Social (PSAS)
e Atendimento às Unidades Sociais (PAUS).
A informação foi avançada
pelo secretário permanente do
Ministério do Género, Criança e
Acção Social, Fortunato de Oliveira, na abertura do I Conselho
Consultivo alargado do INAS,
um encontro de dois dias, a terminar hoje.
O evento, que decorre sob
o lema “INAS, por uma assis-

tência social mais abrangente
e dinâmica em tempo de Covid-19”, vai reflectir sobre as
estratégias de intervenção do
sector, os constrangimentos e
os mecanismos adoptados para
ultrapassar as dificuldades na
realização das actividades.
“A sessão realiza-se num
momento em que as acções terroristas na província de Cabo
Delgado, a pandemia da Covid-19 e outros fenómenos extremos agravaram a vulnerabili-

dade das populações”, afirmou.
Para Oliveira, os reptos colocados ao sector da Acção Social exigem maior comprometimento, empenho, articulação
e coordenação a todos os níveis,
para o alcance de melhores resultados.
Destacou que o sector do
Género, Criança e Acção Social
desempenha um papel determinante na criação de condições para as pessoas que, por
meios próprios, não conseguem

garantir a satisfação das suas
necessidades básicas, através de
programas de protecção social.
“A construção de uma sociedade solidária com espírito
de paz e de inclusão, onde todos os estratos da sociedade são
importantes para o desenvolvimento do país, constitui uma
das maiores apostas do nosso
Governo, cabendo ao sector a
responsabilidade de envolver as
camadas mais vulneráveis neste
processo”, afirmou.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
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em 19 Línguas Moçambicanas, incluindo a Língua Portuguesa

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MARIA DE
LURDES SIMÃO BENESSE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ANA
FELICIDADE DIAS FERNANDES
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dois de Dezembro de dois
mil e vinte e um, lavrada de folhas sessenta e cinco a sessenta e seis, do livro de notas
para escrituras diversas número 164-D, deste Primeiro Cartório Notarial de Maputo,
perante mim, RICARDO MORESSE, Conservador e Notário Superior em exercício no
referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de
ANA FELICIDADE DIAS FERNANDES, solteira, maior que era, natural de Quelimane,
falecida no dia vinte e sete de Agosto de dois mil e vinte e um, no Hospital Geral da
Polana-Caniço, filha de Sebastião Manuel Fernandes e de Maria Luzia Dias Fernandes,
com a última residência habitual no Distrito Municipal KaMpfumu, na cidade de
Maputo, não tendo deixado testamento nem qualquer outra disposição de sua última
vontade, e sucede-lhe como única e universal herdeira de todos os seus bens móveis
e imóveis, sua filha RAQUEL ANA FERNANDES SOARES, solteira, maior, natural de
Maputo, residente na Matola.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram a declarada herdeira ou
com ela possam concorrer na sucessão à herança da referida ANA FELICIDADE DIAS
FERNANDES.
Está Conforme
Maputo, aos 3 de Dezembro de 2021
O Técnico
(Ilegível)

Concurso N.º FASE -061/21/DAQUI/RFB/GO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA
1.º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de quinze de Novembro
de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Maputo, exarada de folhas trinta e três
a folhas trinta e quatro verso, do livro de notas para escrituras diversas número
oitocentos e oitenta e dois, traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante ELVIRA
FREITAS SUMINE GONDA, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior,
em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de MARIA DE LURDES SIMÃO BENESSE, natural de Mutuali,
distrito de Malema, província de Nampula, solteira, maior, residente que foi no
bairro Urbano Central, cidade de Nampula.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e
universais herdeiros de todos os seus bens e direitos, seus filhos: PLÁCIDO PAULO
MUEDANUJA, natural de Nampula, solteiro, maior e WILSON BENESSE TIAGO
FUMO, todos solteiros, maiores e naturais de Nampula, residentes nesta cidade.
Que não deixou testamento.
Que não há quem com eles concorra a sua sucessão.
Está Conforme

13021

Lote Único
Concorrente: N&N CORREIOS RÁPIDO, LDA
Preço DDP Locais de Entrega: 10,020,348.00MT (dez milhões e vinte mil, trezentos e quarenta
e oito meticais).

DAQUI

Maputo, aos 25 de Novembro de 2021
A Notária
(Ilegível)

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

12528

Avenida 24 de Julho, n.º 167, Telephone 258 21 492973, Fax: 258 1 492196, Maputo - MOZAMBIQUE
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Hospital Central
regista aumento
de casos de trauma

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Incêndio destrói
parte do edifício
da Migração

U

M incêndio de
grandes proporções
deflagrou por volta
das 23.00 horas de
domingo destruindo parcialmente parte do edifício onde funcionam os Serviços de Migração na cidade de
Nampula. O fogo devorou por
completo alguns documentos
e parte do mobiliário nas instalações e afectou totalmente o
gabinete do director e a sala da
secretária.

A rápida intervenção dos
bombeiros permitiu evitar que
o fogo não se alastrasse a outros
compartimentos.
Falando em conferência de
imprensa na tarde de ontem,
o porta-voz dos Serviços de
Migração, Frederico Eduardo,
disse que ainda eram desconhecidas as causas do incêndio
e não há suspeitas.
“Está a decorrer um trabalho de investigação e em breve
daremos mais detalhes à co-

municação social”, disse.
Questionado pelo nosso
repórter se na altura do incêndio alguém esteve no local
em missão de serviço, a fonte
insistiu que tudo estava a ser
averiguado e que nada podia
adiantar.
No final da manhã de ontem o comandante provincial
da PRM, António Bashir, chefiou a equipa que visitou o local
do incêndio.
Os serviços de atendimen-

O HOSPITAL Central de
Nampula (HCN) está preocupado com o aumento do
número de entradas de casos de trauma, resultantes
de acidentes de viação e
agressões físicas, numa altura em que se aproxima a
quadra festiva do Natal e do
fim-de-ano.
A preocupação foi manifestada pela porta-voz
daquela unidade sanitária,
Dalva Cossa, quando apresentava o balanço sobre o
atendimento de doentes no
mês de Novembro, em que

o hospital teve muita procura dos serviços.
Segundo a fonte, nos
últimos dias, o hospital
registou cinco óbitos por
traumas devido a acidentes
de viação, dos 55 internados. A mesma lamentou
o facto de o trabalho que
tem sido feito, por parte
do hospital e da Polícia de
Trânsito, na sensibilização
dos automobilistas para a
observância rigorosa das
regras elementares do Código de Estrada não estar a
resultar.

A médica deu a conhecer que a maior unidade
sanitária da região Norte do país está preparada
para responder a demanda
das necessidades durante a
quadra festiva, período que
tem sido de muita agitação
tendo como consequência
a maior procura dos serviços.
A preparação começou
no mês passado, através da
constituição de equipas de
trabalho integrando médicos, enfermeiros e pessoal
serventuário.

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

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

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

to ao público estiveram ao longo do dia de ontem encerrados
e o porta-voz, explicou que o
local ainda não está em condições para acolher os utentes,
tendo em conta o trabalho que
estava a decorrer, não adiantando igualmente a data da
normalização da situação.
Presume-se que muitos
documentos de capital importância tenha sido destruída
pelo fogo no gabinete do director.

PUBLICIDADE
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ELEITO PRESIDENTE DO MDM

Frelimo e Renamo
felicitam Simango

Congresso do MDM representou exercício da democracia interna do partido

O

SECRETÁRIO-GERAL da Frelimo, Roque Silva, felicitou
Lutero Simango pela
eleição, no fim-de-semana, como presidente
do Movimento Democrático
de Moçambique (MDM).
Congratulou ainda o partido pela realização do seu III
Congresso, que decorreu en-

tre sexta-feira e domingo, na
cidade da Beira, em Sofala,
considerando ser uma demonstração do exercício da
democracia interna e consolidação do Estado de Direito.
Para Roque Silva, que se
encontra de visita à província de Inhambane, Lutero
Simango tem a responsabilidade de materializar o pro-

jecto do falecido presidente
do MDM, Daviz Simango, e
honrar a sua memória contribuindo para a construção da
democracia e crescimento de
Moçambique.
As felicitações vieram
também do presidente da Renamo, Ossufo Momade, que
considera a eleição de Lutero
Simango um exercício de livre

escolha que reina no partido.
Saudou, por outro lado,
a realização do congresso e
classificou de acto que faz
crescer o ambiente político no
país e contribui para o desenvolvimento da democracia,
onde todos participam com as
suas ideias para um objectivo
comum.
Simango foi eleito com

87,9 por cento dos votos expressos dos 529 congressistas
presentes, enquanto o segundo concorrente, Silvério
Ronguana, arrecadou 9,9 por
cento de votos.
Para o novo presidente, o
MDM veio quebrar a bipolarização política no país, assinalando que o seu partido é pela
promoção da inclusão, considerando este uma grande escola da democracia que permite a liberdade de expressão
e de voto.
“Somos o primeiro partido que desenvolveu uma
campanha interna para a presidência, com muita abertura
e transparência total”, disse
Lutero Simango.
Silvério Ronguana considerou a conquista de quase
dez por cento de votos nesta
eleição como um grande feito e mostrou-se disponível a
continuar com os ideais defendidos para o bem do partido.
Por seu turno, Vasco Abrão, mandatário da candidatura de José Domingos, actual
secretário-geral do MDM, que
desistiu da corrida, afirmou
que os ideais que nortearam a
criação do partido continuam
válidos e são a esperança dos
moçambicanos.
“O povo moçambicano
continua a confiar no partido
e merece respeito. O MDM
continua a ser de esperança”,
disse.

O terrorismo deslocou muitas famílias das suas zonas de origem

Provedor de Justiça
pede mais apoio
para os deslocados
O PROVEDOR de Justiça, Isaque
Chande, pede mais apoio para
as populações que se encontram
nos centros de reassentamento
na província de Cabo Delgado,
vítimas do terrorismo.
Isaque Chande fez este pedido recentemente no lançamento do livro “Sonhos deslocados”, da autoria da Visão
Mundial, o qual retrata o drama
vivido por centenas de milhares
de crianças, mulheres e idosos
forçados a abandonar as suas
raízes e tradições por causa do
terrorismo.
Este apoio pode ser traduzido em material de construção,
vestuário, sementes para prática da agricultura, entre outros
bens. Mesmo reconhecendo o
esforço realizado pelo Governo
na busca permanente de soluções, entende que há que fazer
mais para aliviar estas pessoas.
O Provedor reconheceu
também o envolvimento de
parceiros internacionais e orga-

nizações da sociedade civil nas
diversas acções para melhorar
as condições de vida dos deslocados
“Condenando, mais uma
vez, as acções terroristas que
afectam a província de Cabo
Delgado, endereçamos aos jovens das Forças Armadas de
Defesa de Moçambique o nosso apreço pelo elevado sentido patriótico no cumprimento
da nobre missão de defender a
soberania e integridade territorial”, disse Isaque Chande.
concretamente
Falando
do livro “Sonhos deslocados”,
por si prefaciado, o Provedor
de Justiça disse ter consciência
de que o manual não irá trazer,
na plenitude, a odisseia vivida
por estas crianças, mulheres e
idosos, mas reputá-los, como
instrumento importante para a
compreensão do drama humano que se vive em Cabo Delgado.
“As histórias que constam
do livro revelam violação bru-

tal dos mais elementares direitos da criança. As escolas foram
destruídas. Foram igualmente
destruídos hospitais e centros
de saúde. Muitos desses horrores foram presenciadas por
crianças. Mais do que isso, algumas crianças deslocadas viram os seus pais decapitados
cruelmente e, outras, ainda,
ficaram inesperadamente separadas dos progenitores e familiares”, lamentou.
Contudo, avançou que,
apesar desse sofrimento, as
crianças continuam a sonhar e a
acreditar num amanhã risonho,
por isso não desistiram de continuar os seus estudos nos centros de reassentamento.
Nesta perspectiva, o Provedor de Justiça acredita que
é responsabilidade de todos
encontrar formas de manter o
sonho das crianças de um dia
se tornarem adultos e contribuírem para o desenvolvimento do país.

PUBLICIDADE

ANÚNCIO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOUTORAMENTO NA
ÁREA DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS BASEADA
NAS COMUNIDADES
A Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal (FAEF) da Universidade Eduardo Mondlane
(UEM) em parceria com a Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) da Noruega torna
público que estão abertas candidaturas à bolsas de estudo para o nível de doutoramento na área de
Adaptação às Mudanças Climáticas Baseada nas Comunidades (Community-Based Adaptation
ou Local-Led Adaptation). Durante a vigência da bolsa, os candidatos aprovados terão estadias
em Moçambique assim como na Noruega. As bolsas serão financiadas pela Agência Norueguesa de
Cooperação e Desenvolvimento (Norwegian Agency for Development Cooperation-Norad) e terão a
duração máxima de 4 anos (2022 – 2025).
Perfil dos candidatos:
Podem candidatar-se às bolsas indivíduos com o seguinte perfil:
•
Nacionalidade moçambicana;
•
Área de formação ao nível de mestrado: Sociologia Rural, Florestas, Agronomia, Biologia,
Conservação da Biodiversidade, Mudanças Climáticas, Gestão de Recursos Naturais, Ciências
Ambientais e, áreas afins;
•
Proficiência comprovada na língua Inglesa;
•
Preparar uma nota conceptual, em língua Inglesa, com máximo de 2 páginas, sobre Adaptação
às Mudanças Climáticas baseada nas Comunidades.
Nota:
a) Em caso de igualdade de pontuação na avaliação de candidaturas, serão dados prioridade
candidatos que são docentes e investigadores da UEM e de outras instituições de ensino
superior público;
b) Em caso de igualdade de pontuação na avaliação das candidaturas, serão dados prioridade
candidatos do sexo feminino.
Instrução do processo de candidatura
Fazem parte do dossier de candidatura os seguintes documentos:
c) Formulário de inscrição devidamente preenchido (a ser obtido junto da Secretaria da Pósgraduação da Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da Universidade Eduardo
Mondlane);
d) Requerimento de candidatura com assinatura reconhecida dirigido ao Director da Faculdade
de Agronomia e Engenharia Florestal da UEM
e) Cópia autenticada do Bilhete de Identidade ou passaporte;
f) Cópia autenticada do Diploma e/ou certidão de equivalência (se aplicável) que comprova a
conclusão mestrado;
g) Curriculum Vitae;
h) Nota conceptual de 2 páginas para pesquisa na área de Adaptação baseada nas comunidades
i) Duas (2) Cartas de Recomendação Académica;
Submissão da candidatura
Os processos devidamente instruídos deverão ser submetidos até ao dia 31 de Dezembro de 2021
na Secretaria de Pós-Graduação da Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal, sita na Av. Julius
Nyerere, no 3453, edifício no 1, Tel: 21 – 492177/09 Fax: 21 – 492176, durante as horas normais
de expediente ou através dos emails abaixo para os quais poderão igualmente serem obtidas
informações adicionais: dir.faef@gmail.com ou lidiaricardinam@yahoo.com.br
12498
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AR aprecia informe
sobre HIV/SIDA
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CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO
Gabinete de Desenvolvimento Estratégico e Institucional
Projecto de Transformação Urbana de Maputo

Solicitação de Manifestação de Interesse
Técnico Júnior de Mobilidade Urbana

Plenário da Assembleia da República volta a reunir hoje para debater diferentes matérias

A

ASSEMBLEIA
da
República
(AR)
reúne-se hoje em
plenária, com quatro pontos a serem
apreciados e aprovados.
Para além da informação
do Gabinete Parlamentar de
Prevenção e Combate ao HIV/
SIDA, a sessão vai apreciar o
projecto de revisão pontual da
Lei n.o 31/2014, de 30 de Dezembro, Estatuto, Segurança
e Previdência do Deputado,
na generalidade.
Será igualmente aprecia-

do o projecto de resolução
atinente à eleição do membro do Grupo Nacional Junto
à Organização da Conferência
Islâmica, na generalidade e
especialidade.
Esta sessão ocorre depois
de, na semana passada, o Governo ter ido ao Parlamento
responder a 15 perguntas das
bancadas parlamentares da
Frelimo, Renamo e do Movimento Democrático de Moçambique (MDM).
A quarta sessão ordinária
da Assembleia da República

(AR) foi convocada pela 17.ª
sessão ordinária da Comissão
Permanente com 41 pontos
de agenda, entre os quais a
informação anual do Presidente da República sobre o
estado geral da nação.
A sessão debateu outros
pontos de agenda como a informação anual do Governo e
do Provedor de Justiça. Está
ainda prevista a apreciação
das propostas de Lei da Comunicação Social e de Radiodifusão.
Entre as matérias, cons-

tam ainda as propostas de
Lei do Sistema de Segurança Social dos funcionários do
Estado, e de revisão do Estatuto Geral dos Funcionários e
Agentes do Estado, a Lei n.º
10/2007, de 1 de Agosto.
Está igualmente agendada
a proposta de lei que define as
regras e critérios para a fixação da remuneração de funcionários e agentes do Estado
e demais servidores públicos,
e a proposta de Lei de Saúde
Pública, entre outras matérias.

O Governo de Moçambique, representado pelo Conselho
Municipal de Maputo (CMM) recebeu um financiamento
do Banco Mundial para o custo do Projecto de
Transformação Urbana de Maputo (PTUM) e pretende
aplicar parte dos recursos aos pagamentos elegíveis para
a contratação do Técnico Júnior de Mobilidade Urbana
pelo período de 1 (um) ano, renovável, sujeito a avaliação
positiva de desempenho.
As Principais tarefas e responsabilidades do Técnico
Júnior de Mobilidade Urbana são, entre outras:
(i) apoiar o Técnico Sénior de Mobilidade Urbana na
sistematização e compilação de dados sobre questões de
planeamento e operacionalidade do sector de transporte
urbano na cidade de Maputo; (ii) apoiar o Técnico
Sénior de Mobilidade Urbana na pesquisa, análise e
compilação de dados sobre políticas para melhorar a
mobilidade urbana na cidade, análise técnica detalhada,
operações e estimativa de custos para intervenções para
melhorar o tráfego, gerenciamento de estacionamento
e segurança rodoviária, bem como a introdução de
opções de mobilidade activa (pedestres em rotas,
bicicletas compartilhadas e scooters elétricas, etc.);
(iii) apoiar o Técnico Sénior de Mobilidade Urbana na
implementação dos projectos de Mobilidade Urbana a
serem financiados em cada um dos componentes); (iv)
participar do treinamento metodológico de colecta de
dados em campo; Diagnóstico da situação actual sobre
a mobilidade urbana; (v) colectar dados em campo que
permitam a elaboração de estudos subsequentes do
sector de mobilidade urbana nas áreas de intervenção
dos 3 componentes; (vi) participar na elaboração do
diagnóstico das áreas de maior incidência da Covid-19,
bem como a concepção de estratégias de combate e
prevenção da doença no contexto da mobilidade urbana;
(vii) Digitalização e sistematização de informações
colectadas em campo.
O Conselho Municipal de Maputo convida consultores
individuais qualificados a manifestarem seu interesse em
fornecer os serviços. Os consultores interessados deverão
fornecer informações que demonstrem que possuem as
qualificações necessárias e a experiência relevante para
executar os serviços.

Perfil do Candidato:
(i) Grau mínimo de Licenciatura em Engenharia de
Transportes e/ou Engenharia de Tráfego; (ii) Participação
em projectos de infra-estruturas, de mobilidade ou
estradas, preferencialmente infra-estruturas urbanas; (iii)
Ter estado substancialmente envolvido no planeamento,
implementação e funcionamento de projectos de
mobilidade urbana, com particular importância em
projectos de gestão de tráfego; (iii) Possuir experiência
comprovada em projectos de mobilidade activa; (iv)
Possuir conhecimentos e competências avançadas em
sistemas de modelização de transportes; (v) Possuir
experiência comprovada em projectos de mobilidade
urbana e mobilidade activa; (vi) Ser capaz de trabalhar de
forma independente e ser capaz de trabalhar em equipa
; (vii) Ter forte capacidade de apresentação, organização
pessoal e capacidade administrativa; (viii) Fluente
em Português e nível intermediário de dialeto local,
Changana; (ix) Domínio de aplicativos de computador,
incluindo: processador de textos (ex. MS Word), planilha
(ex. MS Excel), desenho técnico (por exemplo, AutoCad);
(x) Noções básicas de GPS de mão; (xi) Considerada
uma vantagem conhecimentos sobre metodologias de
planificação participativas.
O Consultor será seleccionado de acordo com as Normas
de Selecção de Consultores ao abrigo do Regulamento de
Aquisições para Mutuários do Banco Mundial, edição de
Julho de 2016 (revista em Novembro de 2017 e Agosto
de 2018).
Termos de Referência e outras informações adicionais
podem ser solicitados por email abaixo.
Consultores interessados deverão submeter suas
manifestações de interesse acompanhadas de certificado
de habilitações e outros documentos de suporte, por
email, no endereço abaixo, até ao dia 22 de Dezembro
de 2021, às 14.30 horas.
Conselho Municipal de Maputo
Gabinete do Desenvolvimento Estratégico e
Institucional
Projecto de Transformação Urbana de Maputo (PTUM)
Av. Marginal, 9148B, Triunfo, Bairro da Costa do Sol, Maputo
E-mail: transformacaourbana.maputo@gmail.com
11318

Mulher Parlamentar
e lideranças comunitárias
na divulgação de leis

A aprovação das leis visa proteger as famílias moçambicanas

O GABINETE da Mulher
Parlamentar está a trabalhar com as lideranças
comunitárias para reforçar a divulgação das leis
de Prevenção e Combate
às Uniões Prematuras; das
Sucessões e da Família,
todas aprovadas pela Assembleia da República em
2019.
Segundo Rita Muianga, membro deste grupo
parlamentar, a divulgação
destas leis é feita em seminários, mesas-redon-

das de troca de experiências, com o envolvimento
da sociedade civil e outros
actores que trabalham em
prol dos direitos da mulher e da criança.
“O caminho para pôr
fim à violência doméstica ainda é longo, por isso
é importante o envolvimento de todos”, disse.
A
parlamentar
falava à margem de um
workshop
organizado pela Gender Links, que
serviu para avaliar avan-

ços e retrocessos na aplicação das três leis, tendo
apontado a família como
um espaço privilegiado
para o desenvolvimento e
consolidação da personalidade dos membros, onde
se cultivam o diálogo e
entreajuda.
A deputada considerou
que, apesar da existência
das leis, muitas famílias
ainda enfrentam desafios
ligados à violência física,
sexual e psicológica, na
maioria das vezes prota-

gonizada por pessoas próximas.
“Esta situação requer
de nós parlamentares o
reforço de contactos com
a população e, em especial, com as lideranças comunitárias para a divulgação desses instrumentos”,
explica.
Rita Muianga disse ainda que a violência só acabará com a harmonização
das várias práticas culturais, sobretudo as nocivas,
à lei.
O facto é que ainda
existem práticas culturais
que perpetuam a violência
doméstica, em particular
contra a mulher e criança.
Deu como exemplo os
ritos de iniciação que, em
algumas zonas, são usados para ensinar a crianças com menor idade actividades reservadas para
adultos, como é o caso da
prática do sexo.
Refira-se que a aprovação das leis em referência
resultou de um longo processo de consultas e debates, que envolveram deputados, Governo, órgãos
da justiça e organizações
da sociedade civil.
Dentre as organizações
envolvidas, destacam-se
o Fórum Mulher, a Gender Links e Coligação para
Eliminação dos Casamentos Prematuros (CECAP),
líderes comunitários, religiosos e comunidades
académicas.
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CONSELHO MUNICIPAL
Gabinete de Desenvolvimento Estratégico e Institucional
Projecto de Transformação Urbana de Maputo
Projecto N˚ P171449

Solicitação de Manifestação de Interesse
Especialista de Financiamento Climático

Solicitação de Manifestação de Interesse
Assistente de Procurement

(Consultor Individual)

O Governo de Moçambique, representado pelo Conselho Municipal de Maputo (CMM), solicitou financiamento
do Banco Mundial, para o custo do Projecto de Transformação Urbana de Maputo (PTUM) e pretende aplicar
parte dos recursos aos pagamentos elegíveis para a contratação de um/a Assistente de Procurement pelo
período de 1 (um) ano, renovável, sujeito a avaliação de desempenho.
A Principal Responsabilidade do/a Assistente de Procurement é: (i) Apoiar o Especialista de Procurement
na preparação dos concursos (usando documentos standard de procurement do Banco Mundial ou outros
aceitáveis para o Banco); (ii) Apoiar o Especialista de Procurement na organização de conferências ou
encontros de esclarecimentos às questões suscitadas pelos concorrentes; (; (iii)) Assegurar o cumprimento
dos requisitos legais quanto a submissão dos contratos para o “Visto” ou “Anotação” do Tribunal Administrativo
(TA) e Procuradoria Geral da República (PGR); (iv) Prestar apoio às comissões de avaliação, preparando Actas
de Abertura e assistir durante o processo de avaliação; (v) Verificar o cumprimento das condições do concurso
tais como, garantias bancárias, prazos de entrega propostos, conformidade dos prazos de entrega das obras,
documentos de pós-qualificação, antes da assinatura dos contratos; (vi) Organizar os arquivos de todos os
contratos dos Consultores (incluindo contratos de longa duração), Obras e Serviços, Bens e Equipamento.
O Conselho Municipal de Maputo convida consultores individuais qualificados para manifestarem seu interesse
em fornecer os serviços. Os consultores interessados devem fornecer informações, com suporte documental,
que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e a experiência relevante para executar os serviços.
Perfil do Candidato:
O Assistente de Procurement deverá possuir no mínimo: (a) Nível de licenciatura numa das seguintes áreas:
Economia, Gestão, Administração Pública, Contabilidade e Auditoria, Direito, Engenharia, Procurement ou
áreas afins; (b) Pelo menos 5 (cinco) anos de experiência em procurement, 3 (três) dos quais em projectos financiados por fundos multilaterais, particularmente pelo Banco Mundial; (c) experiência prática em arquivo,
uso das TICs na óptica do utilizador, manuseio de expediente (d) experiência de uso de plataforma STEP do
Banco Mundial; (e) Domínio dos procedimentos de aquisições do Governo de Moçambique (Decreto 5/2016
de 8 de Maio); (f) Fluente na língua portuguesa e conhecimento de inglês, escrita e falado, como língua de
trabalho.
O Consultor será seleccionado de acordo com as Normas de Selecção de Consultores ao abrigo do Regulamento
de Aquisições para Mutuários do Banco Mundial, edição de Julho de 2016 (revista em Novembro de 2017 e
Agosto de 2018). Informações adicionais podem ser obtidas no endereço abaixo, entre 7.30 e 15.30 horas.
Consultores interessados deverão submeter suas manifestações de interesse por e-mail ou documento físico
no endereço abaixo até ao dia 22 de Dezembro de 2021, às 14.30 horas. Os Termos de Referência (TOR)
detalhados podem ser solicitados no endereço correio electrónico:
Conselho Municipal de Maputo
Gabinete do Desenvolvimento Estratégico e Institucional
Projecto de Transformação Urbana de Maputo (PTUM)
Av. Marginal, n°. 9149B, Triunfo, Bairro da Costa do Sol, Maputo
E-mail: transformacaourbana.maputo@gmail.com

O Governo de Moçambique, representado pelo Conselho Municipal de Maputo recebeu um financiamento do
Banco Mundial para o custo do Projecto de Transformação Urbana de Maputo e pretende aplicar parte dos
recursos aos pagamentos elegíveis para a contratação de um Especialista de Financiamento Climático, que
irá apoiar o Conselho Municipal de Maputo na elaboração de uma proposta de projecto visando mobilizar o
apoio climático internacional, particularmente das instituições do Green Climate Fund, para co-financiamento
e extensão das actividades do Projecto de Transformação Urbana de Maputo (PTUM) elegíveis.
A consultoria visa essencialmente: (i) Identificação e selecção de actividades do Projecto de Transformação
Urbana de Maputo (PTUM) passíveis de extensão e com potencial para aceder aos financiamentos climáticos do
Green Climate Fund disponíveis, (ii) Preparação de um Projecto de extensão do PTUM conforme a abordagem
do Banco Mundial e os requisitos do Green Climate Fund, de modo a ser submetido a co-financiamento
climático no âmbito do GCF.
O Conselho Municipal de Maputo convida consultores individuais qualificados para manifestarem seu
interesse em fornecer os serviços. Os consultores interessados devem fornecer informações que demonstrem
que possuem as qualificações necessárias e a experiência relevante para executar os serviços.
Perfil do Consultor:
Experiência profissional geral: (i) Grau mínimo de Mestrado numa das áreas seguintes: Gestão Ambiental,
Redução de Risco de Desastres, Agricultura, Gestão de Recursos Hídricos, Biologia, Gestão Florestal, Desenho
de Projectos/Monitoria e Avaliação ou áreas equivalentes; (ii) Experiência e capacidades demonstradas de
formular projectos, com destaque para projectos integrados na área de mudanças climáticas, projectos de
mitigação e/ou co-benefícios de adaptação e integrados nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável,
incluindo projectos com abordagens multissectoriais; (iii) Pelo menos 5 anos de experiência de conhecimento
comprovado sobre os mecanismos de financiamento climático existentes, com preferência para o Green
Climate Fund; (iv) Conhecimento das políticas e estratégias-chave na área de mudanças climáticas; (v)
Experiência de trabalho em países e vias de desenvolvimento; (vi) Fluência em Inglês e Português.
Termos de Referência e outras informações adicionais podem ser obtidas no endereço abaixo, entre 7.30 e
15.30 horas.
Consultores interessados deverão submeter suas manifestações de interesse acompanhadas de certificado
de habilitações e outros documentos de suporte, por email ou em documento físico no endereço abaixo até
ao dia 22 de Dezembro de 2021, às 14.30 horas.
Conselho Municipal de Maputo
Gabinete do Desenvolvimento Estratégico e Institucional
Projecto de Transformação Urbana de Maputo (PTUM)
Av. Marginal, n°. 9149B, Triunfo, Bairro da Costa do Sol, Maputo
E-mail: transformacaourbana.maputo@gmail.com
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
AGÊNCIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE MAPUTO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

PROJECTOS DE GANHO RÁPIDO DE MOBILIDADE URBANA NA ÁREA METROPOLITANA DE MAPUTO

CONCURSO N.º 15 /UGEA/AMT/21
PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENHO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE MAPAS E LETREIROS DA REDE DE TRANSPORTES METROPOLITANO
1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério dos Transportes e Comunicações através da Agência
Metropolitana de Transportes de Maputo recebeu um financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento através
da Subvenção de financiamento AFD CMZ 1162 01 - Fundo de Viabilidade e Acompanhamento de Projectos – FAPS, para
financiar a implementação de Projetos de Ganho Rápido ligados à Mobilidade Urbana na Área Metropolitana de Maputo,
parte desse financiamento será aplicado para serviços de consultoria.
2. Estes serviços de consultoria tem como objectivos:

•
•
•

Melhoria da identidade metropolitana nos transportes públicos;
Melhoria no acesso à informação sobre o transporte público de passageiros;
Este projecto tem como principais actividades, as seguintes:
o
o
o
o
o
o
o

Desenho de um (1) mapa geográfico e 150 mapas Ilustrativos à escala da rede de transportes metropolitano;
Desenho de 1200 letreiros com os nomes das rotas e sequência das paragens da rede de transportes
metropolitano
Impressão de 170 mapas da rede de transportes metropolitano;
Impressão dos 1200 letreiros com as rotas e sequência das paragens da rede de transportes metropolitano
Instalação dos 150 suportes e afixação dos mapas da rede de transportes metropolitano nos terminais e
paragens principais
Afixação dos 1200 letreiros com os nomes da rotas e sequência das paragens da rede de transportes
metropolitano nos autocarros
Os mapas devem ser instalados em paragens e terminais identificados dentro da área metropolitana de Maputo,
e os letreiros nos autocarros da rede estrutural metropolitana.

3. Deste modo, o Ministério de Transportes e Comunicações/ Agência Metropolitana de Transportes de Maputo convida
consultores elegíveis e interessados, a manifestarem interesse na realização dos serviços descritos nos termos de referência. Os consultores interessados deverão providenciar informação demonstrando que possuem as qualificações e
experiência necessárias no desenho, impressão e instalação de mapas e letreiros. Para confirmar a sua elegibilidade,
os consultores devem anexar à sua MdI a Declaração da Integridade devidamente preenchida e assinada. Os critérios
de Selecção para a lista curta são:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Experiência em projectos de transporte urbano;
Especializada no desenho técnico gráfico, com pelo menos 8 anos de experiência na realização de consultorias na área de desenho de mapas de transporte, mapas de orientação, cartografia ou áreas afins;
Experiência na instalação de mapas de transporte ou painéis de informativos;
Domínio comprovado no uso e maneio de softwares de cartografia.

4. Os consultores elegíveis serão seleccionados (Lista – curta) de acordo com os procedimentos definidos 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, em vigor na República de Moçambique, em conformidade com

as disposições das Directrizes de Aquisição para Contratos Financiados pela Agência Francesa de Desenvolvimento
(AFD) em Países Estrangeiros sem prejuízo das Leis e Decretos relativos a procedimentos de contratação em vigor na
República de Moçambique
5. Os consultores poderão associar-se a outras firmas para melhorar suas qualificações, na forma de um consórcio ou
sub-consultoria, mas devem indicar claramente se a associação é na forma de joint venture e/ou sub-consultoria.
No caso de uma joint venture, todos os sócios da joint venture serão solidariamente responsáveis pela totalidade do
contrato, se seleccionados.
6. Os consultores interessados devem fornecer informações que provem que são qualificados e experientes para executar esses serviços. Para esse efeito, deverão ser apresentadas provas documentadas de serviços recentes. A determinação da similaridade das experiências será baseada:
o
o
o
o

A dimensão dos contratos;
A natureza dos serviços:
A área técnica e os conhecimentos especializados :
A localização: na região e em Moçambique.

7. Os interessados poderão obter mais informações, examinar ou adquirir os termos de referência na a Agência Metropolitana dos Transportes de Maputo-AMT, na Rua de Mukumbura, n°164, no recinto do INAM. As candidaturas
deverão ser entregues no endereço acima referido até às 15.00 horas do dia 17 de Dezembro de 2021.
8. As manifestações de interesse deverão ser entregues em triplicado e em envelope selado, no endereço abaixo indicado, o mais tardar até às 15.00 horas do dia 17 de Dezembro de 2021. Propostas enviadas por correio electrónico
ou por fax não serão consideradas.
9. No envelope externo deverá estar indicado: contratação de serviços para desenho, impressão e instalação de
mapas e letreiros da rede de transportes metropolitano;
10. Os consultores interessados poderão, até uma semana antes da data do encerramento do período da submissão das
manifestações de Interesse, obter informações adicionais, incluindo “Declaração de Integridade, Elegibilidade e Responsabilidade Social e Ambiental” e “ Política da AFD - Práticas de Corrupção e Fraude” no endereço em rodapé,
durante as horas de expediente, das 8.30 às 15.00 horas (hora local).
11. Entre as candidaturas apresentadas, a AMT seleccionará um máximo de seis (6), dos quais será enviado o Pedido de
Propostas para a realização dos Serviços
Maputo, aos 23 de Novembro de 2021

Agência Metropolitana de Transportes de Maputo
Rua de Mukumbura, nº 164 – Cidade de Maputo - República de Moçambique
WebPage: www.amt.gov.mz; cell: +258-822431774 / 845832549; Email: info@amt.gov.mz

A Autoridade Competente
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CONSELHO MUNICIPAL
Gabinete de Desenvolvimento Estratégico e Institucional
Projecto de Transformação Urbana de Maputo
Projecto N.º P171449

MUNICÍPIO DE MAPUTO
____

CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL
DIRECÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL DE ECONOMIA LOCAL

Solicitação de Manifestação de Interesse
Oficial de Procurement
O Governo de Moçambique, representado pelo Conselho Municipal de Maputo (CMM) solicitou financiamento
do Banco Mundial, para o custo do Projecto de Transformação Urbana de Maputo (PTUM) e pretende aplicar
parte dos recursos aos pagamentos elegíveis para a contratação de Oficial de Procurement pelo período de
1 (um) ano, renovável, sujeito a avaliação de desempenho.
A Principal Responsabilidade do Oficial de Procurement é: (i) Apoiar o Especialista de Procurement
Principal na preparação dos concursos (usando documentos standard de procurement do Banco Mundial
ou outros aceitáveis para o Banco), necessários para implementação das actividades de Procurement do
Projecto; Formular, em articulação com as componentes, listas e especificações técnicas necessárias para
aquisição de bens, obras e serviços a serem adquiridos no âmbito do PTUM; Assegurar o cumprimento dos
requisitos legais quanto a submissão dos contratos para o “Visto” ou “Anotação” do Tribunal Administrativo
e Procuradoria Geral da Republica (PGR); Prestar apoio ao Especialista de Procurement na tomada de
providências adequadas para fornecimento de informações pertinentes aos potenciais fornecedores de Bens
e Serviços, Empreiteiros e Consultores.

AVISO
1. São avisadas todas as agências de Publicidade, estabelecimentos comerciais e público em geral que
durante o período de 2 a 31 de Janeiro de 2022, estarão em cobrança as taxas de publicidades colocadas
neste município, tais como: Letreiros, Chapas, Placas ou Tabuletas, Colunas Luminosas, Painéis,
Fachadas Cegas, Cartazes, Logótipos nas viaturas, Toldos, Bandeirolas, Panfletos e Anúncios
sonoros, de acordo com a Resolução n.º11/AM/2014, de 20 de Agosto, conjugado com a Resolução
n. º28/AM/2015, de 19 de Fevereiro.
2. Mais se informa que o pagamento deverá ser feito através de depósito numa das contas abaixo
indicadas, devendo o talão de depósito ser apresentado nos nossos serviços, na Avenida Albert Luthuli
n.˚63, R/C, telefone +258 213 05 520, acompanhado do comprovativo de pagamento do ano de 2021,
para a confirmação e emissão do respectivo recibo da Licença.

O Conselho Municipal de Maputo convida consultores individuais qualificados a manifestarem seu interesse
em fornecer os serviços. Os consultores interessados deverão fornecer informações, com suporte documental,
que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e a experiência relevante para executar os serviços.

Banco

Número de Conta

NIB

Nedbank

00002978807

0043-0000-0000-2978-80711

Perfil do Candidato:
(a) Nível de licenciatura numa das seguintes áreas: Economia, Gestão, Administração Pública, Contabilidade
e Auditoria, Direito, Engenharia, Procurement ou áreas afins; (b) Pelo menos sete (7) anos de experiência
em procurement, preferencialmente em projectos financiados por fundos multilaterais, particularmente pelo
Banco Mundial [mínimo de cinco (5) como Oficial ou Assistente]; (c) experiência prática em arquivo, uso das
TICs na óptica do utilizador, manuseio de expediente; (d) experiência de uso de plataforma STEP do Banco
Mundial; (e) Domínio dos procedimentos de aquisições do Governo de Moçambique (Decreto n.º 5/2016, de
8 de Maio); (f) fluente na língua portuguesa e conhecimento de inglês, escrita e fala, como língua de trabalho.

Standard Bank

1084209131008

0003-0108-0420-9131-00859

Absa

0047111000028

0002-0474-7111-0000-02895

Millenium Bim

54690056- Referência Cash Directo

0001-0561-0000-0000-97472

BCI

12086044910001

0008-0000-2086-0449-10000

BancABC

00594005011

0013-0009-0594-0050-11342

O Consultor será seleccionado de acordo com as Normas de Selecção de Consultores ao abrigo do Regulamento
de Aquisições para Mutuários do Banco Mundial, edição de Julho de 2016 (revista em Novembro de 2017 e
Agosto de 2018). Informações adicionais poderão ser obtidas no endereço abaixo, entre 7.30 e 15.30 horas.
Consultores interessados deverão submeter suas manifestações de interesse por e-mail ou em documento
físico no endereço abaixo até ao dia 22 de Dezembro de 2021, às 14.30 horas. Os Termos de Referência
(TOR) detalhados poderão ser solicitados no endereço abaixo ou através do correio electrónico:
Conselho Municipal de Maputo
Gabinete do Desenvolvimento Estratégico e Institucional
Projecto de Transformação Urbana de Maputo (PTUM)
Av. Marginal, n.º 9149B, Triunfo, Bairro da Costa do Sol, Maputo
E-mail: transformacaourbana.maputo@gmail.com

Moza Banco

1342909210001

0034-0000-1342-9092-10129

FNB

3139150810001

0014-0000-3139-1508-10193

EcoBank

557500013609

0023-0015-5750-0013-60931

Apela-se a todos a observância do prazo acima referido de modo a evitar penalizações, previstas na
Postura sobre Publicidade em vigor.
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Maputo, a 1 de Dezembro de 2021
Praça da Independência, Tel: nº +258 (1) 320047, Fax nº+258 (1) 320053, Caixa Postal 251

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
AGÊNCIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE MAPUTO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

PROJECTOS DE GANHO RÁPIDO DE MOBILIDADE URBANA NA ÁREA METROPOLITANA DE MAPUTO
CONCURSO N.º 14 /UGEA/AMT/21

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECOLHA DE DADOS E MAPEAMENTO GEOGRÁFICO, BASE DE DADOS E WEBGIS
DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE PASSAGEIROS NA CIDADE E PROVÍNCIA DE MAPUTO
1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério dos Transportes e Comunicações através da Agência
Metropolitana de Transportes de Maputo recebeu um financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento através
da Subvenção de financiamento AFD CMZ 1162 01 - Fundo de Viabilidade e Acompanhamento de Projectos – FAPS,
para financiar a implementação de Projectos de Ganho Rápido ligados à Mobilidade Urbana na Área Metropolitana de
Maputo, parte desse financiamento, será aplicado para serviços de consultoria.
2. Estes serviços de consultoria, tem como objectivos:
 Desenvolver uma base de dados de transportes públicos colectivos e semi-colectivos de passageiros;
 Melhorar o acesso a informação sobre o transporte público de passageiros através de WEBGIS;
 Desenvolver capacidade institucional para recolha de dados dos transportes públicos;
 Mapear mais de 350 rotas, 2000 paragens, frequências, e horários da rede de transporte públicos colectivo de
passageiros;
 O contrato terá a duração estimada de 3 meses.
3.

4.

5.

Deste modo, o Ministério de Transportes e Comunicações/ Agência Metropolitana de Transportes de Maputo convida
aos consultores elegíveis e interessados, a manifestar interesse na realização dos serviços descritos nos termos
de referência. Os consultores interessados deverão providenciar informação demonstrando que possuem as
qualificações e experiência necessárias na recolha de dados e mapeamento geográfico, Base de dados e WEBGIS do
sistema de transporte público colectivo de passageiros. Para confirmar a sua elegibilidade, os consultores devem
anexar a sua MdI a Declaração da Integridade devidamente preenchida e assinada.
Os consultores elegíveis serão seleccionados (Lista – curta) de acordo com os procedimentos definidos 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, em vigor na República de Moçambique, em conformidade
com as disposições das Directrizes de Aquisição para Contratos Financiados pela Agência Francesa de Desenvolvimento
(AFD) em Países Estrangeiros, sem prejuízo das Leis e Decretos relativos a procedimentos de contratação em vigor
na República de Moçambique
Os consultores poderão associar-se a outras firmas para melhorar suas qualificações, na forma de um consórcio ou
sub-consultoria, mas devem indicar claramente se a associação é na forma de joint venture e/ou sub-consultoria.
No caso de uma joint venture, todos os sócios da joint venture serão solidariamente responsáveis pela totalidade do
contrato, se seleccionados.

6.

Os consultores interessados deverão fornecer informações que provem que são qualificados e experientes para
executar esses serviços. Para esse efeito, devem ser apresentadas provas documentadas de serviços recentes. A
determinação da similaridade das experiências será baseada:


A dimensão dos contratos;



A natureza dos serviços:



A área técnica e os conhecimentos especializados:



A localização: na região e em Moçambique.

7. Os interessados poderão obter mais informações, examinar ou adquirir os termos de referência na a Agência
Metropolitana dos Transportes de Maputo-AMT, na Rua de Mukumbura, n.º 164, no recinto do INAM. As candidaturas
deverão ser entregues no endereço acima referido até às 15.00 horas do dia 17 de Dezembro de 2021.
8. As manifestações de interesse deverão ser entregues em triplicado em envelope selado, no endereço abaixo indicado,
o mais tardar até às 15.00 horas do dia 17 de Dezembro de 2021. Propostas enviadas por correio electrónico ou
por fax não serão consideradas.
9. No envelope externo deverá estar indicado: Contratação de Serviços recolha de dados e mapeamento geográfico,
Base de dados e WEBGIS do sistema de transporte público colectivo de passageiros na Cidade e Província de
Maputo;
10. Os consultores interessados poderão, até uma semana antes da data do encerramento do período da submissão
das manifestações de Interesse, obter informações adicionais, incluindo “Declaração de Integridade, Elegibilidade e
Responsabilidade Social e Ambiental” e “ Política da AFD - Práticas de Corrupção e Fraude” no endereço em rodapé,
durante as horas de expediente, das 8.30 às 15.00 horas (hora local).
11. Entre as candidaturas apresentadas, a AMT seleccionará um máximo de seis (6), dos quais será enviado o pedido de
propostas técnicas e financeiras para a realização dos Serviços
Maputo, aos 23 de Novembro de 2021

Agência Metropolitana de Transportes de Maputo
Rua de Mukumbura, nº 164 – Cidade de Maputo - República de Moçambique
WebPage: www.amt.gov.mz; cell: +258-822431774 / 845832549; Email: info@amt.gov.mz

A Autoridade Competente

10946
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECUROS HÍDRICOS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

CONCURSO LIMITADO N.O 47A000141/CL/17/2021

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CATERING À DIRECÇÃO
NACIONAL DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas de Maputo faz saber que nos termos
do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto
n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar
da segunda publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com
direito a opor-se que seja atribuído o Certificado Mineiro número 10870CM
para Areia de Construção, no distrito de Boane, na província de Maputo, a
favor do requerente Paulo António Manala, com as seguintes coordenadas
geográficas:
Vértice

Latitude
-26

05

50,00

32

18

40,00

2

-26

05

20,00

32

18

40,00

3

-26

05

20,00

32

18

50,00

4

-26 05

50,00

32

18

50,00

Maputo, aos 2/12/2021
O Director do Serviço Provincial
Fernando Andela
(Especialista “B”)

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

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 4 deste anúncio, mediante
o pagamento não reembolsável de 500,00MT.

5. O anúncio de posicionamento dos concorrentes será feito no dia 27 de
Dezembro de 2021, pelas 10.00 horas no endereço acima indicado.

3. O período de validade das propostas é de 60 dias.

Longitude

1

1. O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
pretende contratar uma empresa para a prestação de serviços de
catering à Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. Assim,
convida empresas legíveis e interessadas para prestarem serviços
de catering a apresentarem suas propostas devidamente fechadas e
seladas.

4. As propostas deverão ser entregues até às 11.00 horas do dia 21 de
Dezembro de 2021, data em que as mesmas serão abertas em sessão
pública pelas 11.15 horas no endereço abaixo indicado, na presença

6. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 6 de Dezembro de 2021
O Departamento de Aquisições
11320

12455

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 Providência,
registados sob o nº 33/2021-A/PC, em que é requerente Bearing Man Maputo,
Limitada, com sede no Bairro da Machava, na Av. das Indústrias, nº 163, representada
pelo senhor David Mark Lubbe, e requerido Cimento Nacional, Limitada, com último
domicílio conhecido no Parque Industrial de Beluluane, lotes nº 106 e 107, em Beluluane,
ultimamente em parte incerta.
É desta forma citada a requerida Cimento Nacional, Lda., para nos termos dos artigos
302 e 303, ambos do CP Civil, e no prazo legal de 8 (oito) dias, finda a dilação de 15
(quinze) dias, contados da citação, deduzir oposição, devendo oferecer desde logo o rol
de testemunhas e requerer outros meios de prova nos Autos de Providência Cautelar
de Arresto Preventivo, que lhe move o requerente acima indicado, o duplicado da
petição inicial da aludida Providência encontra-se à sua disposição no Cartório desta
Secção, podendo lhe ser entregue com a nota legal que este acompanha para esse efeito.
Mais notifica-se a requerida Cimento Nacional, Lda., para comparecer neste Cartório no
dia 21 de Dezembro, pelas 9.30 horas, a fim de ter lugar o Contraditório Diferido.
Para constar se passou o anúncio nos termos do artigo 248 do Código do Processo Civil.
Matola, aos vinte e quatro dias de Novembro de dois mil e vinte e um
O Escrivão de Direito
Alfredo César Bila
Verifiquei
O Juiz de Direito
Domingos Samuel

11308

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
4.ª Secção

ANÚNCIO
Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
correm éditos de trinta dias, citando a ré Paula Paulino Dala,
actualmente em parte incerta, para no prazo de 20 (vinte) dias,
que começa a contar depois de findo o dos éditos a partir da
data da afixação deste edital, contestar, querendo apresentando
a sua defesa nos Autos de Acção Ordinária registados sob o
n.º 17/2021-E, que por esta Secção lhe move Amós Osvaldo
Manuel Menezes Condoeira, pelos fundamentos constantes
da petição inicial, cujo duplicado se encontra arquivado no
Cartório desta Secção à sua disposição, podendo levantá-lo,
dentro das horas normais de expediente, advertindo que a falta
de contestação importa a confissão dos factos articulados pela
autora para todos os efeitos legais.
Maputo, aos 30 dias do mês de Outubro do ano de dois mil e
vinte e um.
A Escrivã de Direito
Flora Adriano da Graça
Verifiquei
A Juiz de Direito
Luísa Arrone Samuel Matlaba
12475
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GABINETE DO DIRECTOR-GERAL

República de Moçambique
Província do Cabo Delgado
Direcção Provincial da Educação
Repartição das Aquisições

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Anúncio de Adjudicação

De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 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 nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a seguinte
adjudicação:

Concurso por Ajuste Directo:
04-50C529452/RA/DPE/CD/FASE/Obras/CC/2021
Nos termos da alínea d) nº 3 do Art. 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado
pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica que o objecto de concurso abaixo
foi adjudicado à BETÃO CONSTRUÇÕES, LDA, pelo valor de 12.992.220,03MT
(doze milhões, novecentos e noventa e dois mil, duzentos e vinte meticais e três
centavos).

N.º

1

Modalidade
de
Contratação
Concurso
Limitado

N.º do
Concurso

Objecto de
Contratação

Concorrente
Vencedor

135/
SARH-ANE,
IP/071/2021

Fornecimento
e Montagem
de Persianas

MV
MULTISERVICE,
LDA

Pemba, Novembro de 2021

A Entidade Competente

Autoridade Competente
(Ilegível)

Maputo, aos 6 de Dezembro de 2021

Valor da Adjudicação
- MZN
734.900,40MZN
(setecentos e trinta e
quatro mil, novecentos
meticais e quarenta
centavos), incluindo IVA

11359
325

PEDIDO DE INFORMAÇÃO
EMPREITEIRO PARA ENGENHARIA, AQUISIÇÃO E
CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE GNL EM
TERRA E NO MAR

REQUEST FOR INFORMATION (RFI)
EPC CONTRACTOR FOR OFFSHORE AND ONSHORE
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND
CONSTRUCTION

A Beluluane Gas Company SA, detentora da concessão para a construção e
operação do terminal de importação de Gás Natural Liquefeito (GNL) através
de uma plataforma flutuante de armazenagem e regaseificação (“FSRU”) e
todas infra-estruturas associadas de ligação no Porto da Matola convida os
interessados a participarem no processo de pedido de informação (“RFI”)
para a potencial contratação com a BGC como empreiteiro chave-na-mão de
Engenharia, Aquisição e Construção (“EPC”), para o projecto de LNG no Porto da
Matola e toda a infra-estrutura de ligação até ao Parque Industrial de Beluluane.

Beluluane Gas Company SA, the concession holder to build and operate a
Liquified Natural Gas (LNG) import terminal with an FSRU (Floating Storage and
Regasification Unit) in the Matola harbour and all connecting infrastructures,
invites interested parties to participate in the Request for Information (RFI)
program to potentially contract with BGC as a turnkey Engineering Procurement
and Construction (EPC) contractor for the LNG project in the Matola harbour
and connecting infrastructure up to the Beluluane Industrial Park in Matola.

ESCOPO DE SERVIÇO
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL
KAMUBUKWANA
1ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela 1ª Secção do Tribunal Judicial do Distrito
Minicipal KaMubukwana, correm Editais de
trinta dias, citando a ré Florinda Francisco
Dimande, cuja última residência conhecida
foi no Bairro de Khongolote, para no prazo
de vinte (20) dias, a contar da segunda e
última publicação deste anúncio, contestar,
querendo, nos Autos de Acção de Divórcio
Litigioso nº 197/20, em que lhe move o autor
Artur Francisco Lome, pelos fundamentos
constantes da petição inicial, cujo duplicado
da mesma se encontra à disposição no Cartório
desta Secção, onde poderá ser solicitado em
qualquer dia útil, dentro das horas normais
de expediente, advertindo-se-lhe que a falta
da contestação, serão julgados e confessados
os factos articulados pelo autor, e os autos
prosseguirão seus ulteriores termos até o final.
Maputo, aos dois do mês de Dezembro do ano
dois mil e vinte e um
Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Ramira Joaquim Romão Comé
A Escriturária Provincial
Jamila Jamisse

DESCRIÇÃO DO ESCOPO

Trabalhos marítimos
(cais e plataforma de
alta pressão), Cavalete
de acesso

Trabalhos marítimos para a plataforma de gás de
alta-pressão e cais de ancoragem
(cais sob pilares)

Equipamento marítimo
(GLR, defensas,
passadiços e acesso
pedonal)

Ganchos de libertação rápida (GLR), defensas,
passadiço de acesso à unidade flutuante,
ancoragem para barcos de apoio e acessos
pedonais entre os duques de alba e os maciços de
acostamento e atracagem

Dragagem

Obras de dragagem do berço de atracagem do
FSRU e de um cargueiro de LNG, com círculo de
viragem no estuário

SCOPE OF SERVICE
Marine Works (Jetty
and HP natural gas
Platform)

SCOPE DESCRIPTION
Marine works for the high pressure (HP)
natural gas platform and FSRU berth (piled
jetty)

Quick Release Hooks (QRHs), fenders, access
Marine Equipment
gangway to the FSRU, Jetty access boat
(QRH, fenders, gangway
landing and walkways between mooring and
and walkways)
breasting dolphins
Dredging

Capital Dredging work for the berthing pocket
of the FSRU and the LNG carrier, with a
turning circle in the estuary

Linha Marítima

Gasoduto de gás de alta pressão para ligação das
instalações marítimas a terra incluindo todas
infra-estruturas auxiliares de suporte

Sealine

Offshore HP natural gas pipeline connecting
to the onshore portion including all auxiliary
supporting infrastructures

Parte superior do cais
(Processo e Serviços)

Braços de transferência de gás natural de alta
pressão, equipamento de processos no cais e
alimentação do gasoduto, parte superior do
cavalete de acesso, incluindo segurança, salas de
controlo e chaminé de ventilação

HP Natural Gas transfer arms, Jetty Process
Jetty Topsides (Process and Utilities Skids and Piping Supply, vent
and Utilities)
stack, loading crane, firewater system,
technical room, security & access control

Bloco de válvulas em
terra

Estação de válvulas em terra (construção em
poço com válvulas esféricas e com actuador)

Landfall facility (coastal Coastal valve station (ball valve with actuator
block valve)
and a pit construction)

Gasoduto de
transmissão de gás (28”,
20 km) & instalações
de redução de pressão,
controlo e medição

Gasoduto em terra, flanges e adaptadores, juntas
de isolamento, travessias de rio com perfuração
direccional horizontal, estações de medição de
gás para transferência de custódia, conjuntos de
válvulas de manuseamento, aquecedores de gás
e permutadores de calor, estações de filtragem
de gás (todas as disciplinas, incluindo tubagens,
estrutura, Electrónica e Instrumentação (E&I),
entre outras relevantes)

Instalações de
enchimento de camiõescisterna de GNL

Instalações de 3 a 6 baías de enchimento de GNL
em camiões cisternas e equipamento criogénico
(tubagem, tanques, bombas), serviços de água e
energia, sistema de combate a incêndios, edifícios
(todas as disciplinas, incluindo civil, tubagens,
estrutura, E&I, sistema de controlo, entre outras
relevantes)

Tubagem criogénica de
GNL entre a plataforma
flutuante e a estação de
enchimento de camiõescisterna (TLF)

Gasodutos criogénicos de transferência de GNL
utilizando métodos de perfuração direccional
horizontal, braços marítimos de descarga e
manuseamento de GNL na parte superior do cais.

12337

Solicita-se aos interessados que se cadastrem e enviem seus
documentos na plataforma online até às 17.00 horas do dia 7 de
Janeiro de 2022 (link: www.bgc.co.mz)

Onshore pipeline, flanges and fittings,
insulation joints, horizontal drilling, river
Gas Transmission
crossings, custody metering skids, packing
send-out pipeline (28”,
valve skids, gas heaters and heat exchangers,
20 km) & Pressure
gas filters, pressure reduction/protection
Reducing, Control and
stations (all disciplines including piping,
Metering facilities
structure, Electrical & Instrumentation (E&I),
amongst other relevant)

LNG Truck Loading
Facility

3 to 6 bays LNG truck loading Facility &
cryogenic equipment (piping, vessels, pumps),
utilities, firefighting system, buildings (all
disciplines including civil, piping, structure,
E&I, control system, amongst other relevant)

LNG cryogenic
pipelines between the
FSRU and LNG Truck
Loading Facility (TLF)

LNG cryogenic transfer pipelines installed
using horizontal directional drilling (HDD)
method, Marine Loading arms and LNG
process on Jetty topside.

Interested parties are requested to register and submit their
documents on the online platform before 17:00 of the 07th of
January 2022 (link: www.bgc.co.mz)
11298
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UNIVERSIDADE PÚNGUÈ
DIRECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Bairro Heróis Moçambicanos, n.º 462, Telefone: 25124758, Fax:25124758; C. Postal: 323 – Cidade de Chimoio – Manica

ANÚNCIO DE VAGAS
I.

De acordo com o Despacho de 1/12/2021, de Sua Excelência Vice-Reitor da Universidade Púnguè e nos termos do estabelecido no artigo 21 do EGFAE, artigos 5 e 6,
todos do REGFAE, conjugado com a alínea c), do nº 1, do artigo 230 do Regulamento
Geral Interno da Universidade Púnguè, a Direcção de Recursos Humanos anuncia

1. FACULDADE DE LETRAS, CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANIDADES
1.1. Curso de Licenciatura em Direito (Pós-laboral)– Sede (Chimoio)
Área Científica
Direito
Economia
Direito
Direito/Contabilidade

1.3.3. Curso de Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos (Pós-laboral)–Sede (Chimoio)

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Disciplina/Cadeira
Sociologia Jurídica
Economia Política
História do Direito Moçambicano
Finanças Públicas e Direito Financeiro
Prática Jurídica I
Direito Internacional Público
Direitos Fundamentais
Direito Penal I
Direito de Trabalho I
Prática Jurídica II
Direito do Ambiente
Direito Penal II
Direito Económico
Direito de Trabalho II
Direito das Obrigações I
Direito Internacional do Ambiente
Direito do Urbanismo
Direito das Obrigações II
Direito das Sucessões
Direito de Propriedade Intelectual
Direito do Consumidor
Direito do Turismo
Direito Bancário e dos Seguros
Direito Processual Penal
Direito do Desporto
Direito Internacional Económico
Direito de Integração Regional da SADC
Direito Internacional Privado
Direito Aéreo e Marítimo
Direito do Entretenimento
Direito do Comércio Internacional
Direito de Transportes
Direito de Regulação e Concorrência

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1.2. Curso de Licenciatura em Direito (Pós-laboral) – Extensão de Tete (Tete)
Disciplina/Cadeira
Área Científica
Semestre
Sociologia Jurídica
Direito
1°
Economia Política
Economia
Ciência Política e Direito Constitucional I
Direito
Prática Jurídica I
Direito Internacional Público
Direito
2°
Ciência Política e Direito Constitucional II
Direitos Fundamentais
Direito Administrativo I
Direito Penal I
Direito
1°
Práticas Jurídicas II
Tema Transversal II
Direito Administrativo II
Direito
2°
Direito Penal II
Direito Bancários e dos Seguros
Direito de Energia I
Direito Processual Penal
Direito
1º
Direito Internacional Económico
Direito Internacional Privado
Direito Mineiro
Direito de Energia II
Contencioso Administrativo e Fiscal
Direito Agrário
Direito
2°
Direito de Transportes
Direito dos Contratos do Sector Energético
Direito Sindical
Direito da Indústria
Direito
1º
Sistemas Jurídicos e Direito Comparado

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

1.3. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS ECONÓMICAS
1.3.1. Curso de Licenciatura em Contabilidade e Auditoria (Pós-laboral) –Sede (Chimoio)
Disciplina/Cadeira
Área Científica
Semestre
Ano
Introdução ao Direito
Direito
1º
Introdução à Economia
Economia
1º
1º
Contabilidade Financeira I
Contabilidade
Contabilidade Financeira II
Contabilidade
2º
1º
Microeconomia
Economia
Contabilidade Sectorial
Contabilidade
1º
Auditoria Fiscal
4º
Auditoria
2º
Avaliação de Empresas

Semestre

Ano

Horas
3h
3h
3h
4h
3h
4h
3h
4h
4h
3h
3h
4h
4h
4h
4h
3h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
3h
4h
4h
4h
3h
4h
4h
4h
4h
3h
3h

1°
1º
2°

Direito

Direito

1°
2°

Direito

2º

Direito

1°
3º

Direito

2º

1º
Direito
4º

1º

Direito

Direito

4º

2º
Direito

Ano

Horas
3h
3h
4h
3h
4h
4h
4h
4h
4h
3h
1h
4h
4h
3h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
3h
4h
4h
4h
4h

1º

2°

4º

5º

Horas
4h
4h
4h
4h
4h
4h
3h
3h

Vagas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Vagas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vagas
1
1
1
1
1
1
1
1

1.3.2. Curso de Licenciatura em Contabilidade e Auditoria (Pós-laboral) – Extensão de Tete (Tete)
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Disciplina/Cadeira
Microeconomia
Macroeconomia
Gestão Financeira I
Direito Comercial
Gestão Financeira I
Tema Transversal II
Estudos contemporâneos
Contabilidade Sectorial
Auditoria Financeira II
Contabilidade Pública
Estágio Técnico profissional
Auditoria de Gestão e Avaliação de Empresas
Estágio em Auditoria
Estratégia Empresarial
Auditoria Fiscal

Área Científica
Economia
Economia
Contabilidade
Direito
Contabilidade
Contabilidade
Gestão
Contabilidade
Auditoria
Contabilidade
Contabilidade
Auditoria
Auditoria
Gestão
Auditoria

a abertura do Concurso Público de Contratação fora do Quadro, para a Carreira de
Assistente Universitário, Categoria de Assistente Estagiário, nos cursos que funcionam em regimes Laboral, Pós-laboral e EaD, referente ao 1º e 2º Semestres, do ano
académico de 2022, conforme a seguinte relação:

Semestre
2º

Ano
1º

1º
2º
2º

1º
4º
2º

Horas
4h
4h
4h
3h
4h
1h
3h
4h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h

Vagas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nº
1
2

Disciplina/Cadeira
Introdução à Economia
Introdução a Direito

Área Científica
Gestão de Empresas
Direito

Semestre
1º
1º

Ano

Horas
4h
4h

Vagas
1
1

3

Noções de Contabilidade

Administração e Gestão de Empresas

1º

1º

4h

1

Gestão de Empresas

2º

3h

1

4h

1

5

Prática Técnico Profissional I
(Gestão de Empresas)
Direito Administrativo I

6

Gestão Financeira

Administração e gestão de Empresas

7
8
9
10
11

Relações Laborais
Direito Administrativo II
Estratégia Empresarial
Fiscalidade
Economia Laboral
Gestão Internacional de Recursos Humanos

Direito
Direito
Gestão de Empresas
Economia/Contabilidade
Economia

4

12
13

Direito
1º

4h

1

2º

4h
4h
4h
4h
4h

1
1
1
1
1

3º

4h

1

4h

1

2º
1º

Gestão de Recursos Humanos

2º

Relações Internacionais/ Ciências
Politicas/ Mídea e Governação

Gestão de Conflitos e Negociação

1.3.4. Curso de Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos (Pós-laboral) – Extensão de Tete (Tete)
Nº
1
2
3
4
5
6

Disciplina/Cadeira
Introdução à Direito
Direito Administrativo I
Relações Laborais
Direito Administrativo II
Fiscalidade
Economia Laboral

Área Científica
Direito
Direito
Direito
Direito
Fiscalidade/Finanças
Economia

Semestre
1º
1º

Ano
1º
2º

2º
1º
2º

3º

Horas
4h
4h
4h
4h
4h
4h

Vagas
1
1
1
1
1
1

Horas
3h

Vagas
1

2. FACULDADE DE EDUCAÇÃO
2.1. Curso de Psicologia Social e das Organizações (Pós-laboral) –Extensão de Tete (Tete)
Nº
1

Área Científica
Direito

Semestre
2º

Ano
4º

FACULDADE DE GEOCIÊNCIAS E AMBIENTE (Pós-laboral) – Extensão de Tete (Tete)
Curso de Licenciatura em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário

3.
3.1.
Nº
1
2
3
4
5

Disciplina/Cadeira
Teoria de Desenvolvimento Comunitário
Noções de Direito Ambiental
Legislação Aplicada ao Turismo
Tendência de Desenvolvimento Económico em
África e Moçambique
Economia do Turismo

Área Científica
Desenvolvimento
Direito
Turismo

Semestre
2º
1º
2º

Ano
2º

1º

4º

Desenvolvimento

3º

Economia

Horas
5h
3h
3h

Vagas
1
1
1

3h

1

3h

1

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E BIOLÓGICAS
Curso de Licenciatura em Ensino de Biologia (EaD) – Extensão de Tete (Tete)

4.
4.1.
Nº
1
2
3
4
5
II.

Disciplina/Cadeira
Direito de Trabalho e Relações Laborais

Disciplina/Cadeira
Didáctica de Biologia II
Educação Ambiental e Saúde Pública
Prática Pedagógica II – Biologia
Didáctica de Biologia III
Didáctica de Biologia IV

Área Científica

Semestre
1º
2º

Biologia

1º
2º

Ano
3º
4º

Horas
25h
18h
25h
25h
25h

Vagas
1
1
1
1
1

Requisitos gerais para a contratação:
a) Nacionalidade moçambicana;
b) Registo de identificação tributária;
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;
e) Habilitações literárias exigidas nos qualificadores profissionaise específicos.

III. Para além dos estabelecidos acima, os candidatos à Carreira Docente deverão reunir especialmente os seguintes requisitos:
a) Possuir o grau de doutoramento ou mestrado na área que pretende leccionar; possuir formação psicopedagógica ou ter
participado em pelo menos um (1) seminário de capacitação pedagógica (comprovada); possuir experiência de docência no
ensino superior (comprovada) e possuir experiência profissional na área que pretende leccionar; Ou
b) Possuir o grau de licenciatura na área que pretende leccionar; média global mínima de 14 valores; média mínima de 14 valores na cadeira a que se candidata; ter concluído o curso com monografia científica; possuir formação psicopedagógica ou ter
participado em pelo menos dois (2) seminários de capacitação pedagógica (comprovada); possuir experiência de docência
no ensino superior (comprovada) e possuir experiência profissional na área que pretende leccionar.
IV. Admissão ao concurso é solicitada através de um Requerimento dirigido à Sua Excelência Vice-Reitor da Universidade Púnguè
(reconhecido), para as vagas abertas em Chimoio e, um Requerimento dirigido à Exma. Senhora Directora da Universidade Púnguè – Extensão de Tete (reconhecido), para as vagas abertas em Tete, anexando os seguintes documentos:
a) Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade;
b) Fotocópia autenticada da Certificado de habilitações literárias;
c) Curriculum vitae;
d) Certidão do registo criminal;
e) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade;
f) Fotocópia da declaração do Número Único de Identificação Tributária (NUIT).
V.

No acto da candidatura são dispensados os documentos exigidos nas alíneas d), e) e f).

VI. A Modalidade do concurso é documental.
VII. Os candidatos estão livres de concorrer para as disciplinas quer do regime Pós-laboral quer do EaD, desde que para o efeito,
constituam dois processos, sendo um para cada.
VIII. Os documentos deverão ser entregues na Direcção de Recursos Humanos, para as vagas abertas em Chimoio e no Departamento
de Recursos Humanos, para as vagas abertas em Tete, ambos da Universidade Púnguè, no prazo de 30 dias, contados a partir de
6 de Dezembrode de 2021 a 5 de Janeiro de 2022, na hora normal de expediente (7.30 às 15.30 horas).
IX. A Direcção de Recursos Humanos da Universidade Púnguè, sita no Bairro Heróis Moçambicanos, n.º 462, Telefone: 25124758,
Fax: 25124758; C. Postal: 323 – Cidade de Chimoio, Manica - Moçambique.
X.

O Departamento de Recursos Humanos da Universidade Púnguè – Extensão de Tete, sita no Bairro Matundo – Cambinde,
Cidadela Académica; EN n.º 7; Telef. 252 20421/2; 28 2358320; Fax: 252 2917; Cidade de Tete, Tete - Moçambique.
Chimoio, aos 30 de Novembro de 2021
O Director
Mestre, Inácio Carlos Mussavele Júnior
(Técnico Superior N1)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE
REPARTIÇÃO DO ESTADO NA CIDADE
DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA
CIDADE DE MAPUTO

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 n.º 31/2015, de 31 de Dezembro
correm éditos de 30 (trinta) dias, a
contar da segunda publicação no jornal
“Notícias”, chamando a quem se julgue
com direito a opor-se que seja atribuída
a Licença de Prospecção e Pesquisa
número 10856L, para Terras Raras,
nos distritos de Chiúta e Moatize, na
província de Tete, a favor da requerente
Africa Rare Metal Mining Development
Company C, Limitada, com as seguintes
coordenadas geográficas:

Vértice

Latitude

Longitude

1

-15

48

0,00

33

30

2

-15

48

0,00

33

33

10,00

3

-15

52 30,00

33

33

10,00

4

-15

52 30,00

33

32

40,00

5

-15

53 50,00

33

32

40,00

6

-15

53 50,00

33

30

0,00

Maputo, a 1/12/2021
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR
ÓBITO DE MUSSATE MUSSA E DE
ZAINABO ALDE AMIDO

0,00

12493

Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de um de
Dezembro de dois mil e vinte e
um, exarada de folhas cinco a seis,
do livro de notas para escrituras
diversas número trezentos e
sessenta e quatro, traço “B”, do
Segundo Cartório Notarial de
Maputo, perante mim, Danilo
Momade Bay, Conservador e
Notário Superior em exercício no
referido Cartório, foi celebrada
uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de Mussate
Mussa, de cinquenta e quatro anos
de idade, no estado de casado com
Zainabo Alde Amido, que era natural
de Namuno, com última residência
habitual no bairro do Alto Maé, filho
de Mussa e de Guirguica.
Que no dia dez de Setembro de dois
mil e dezassete, na sua residência,
faleceu um indivíduo de sexo
feminino de nome Zainabo Alde
Amido, de setenta e dois anos de
idade, no estado de viúva, que era
natural de Maputo, com última
residência habitual no bairro do
Alto Maé, filha de Aldo Amido e de
Marta Cossa.
Que os falecidos não deixaram
testamento ou qualquer outra
disposição da sua última.
Deixando como únicos e universais
herdeiros de todos seus bens, seus
filhos: Georgina Amido Mussa,
casada com Bernardino Mateus
Nascimento,
Mariana
Amido
Mussa, divorciada, Habia Alto
Mussa, solteira, maior, Paulo
Alexandre Aldi Mussa, solteiro,
maior, Binte Mussa, solteiro, maior,
Timano Mussate Mussa, casado
sob o regime de comunhão de bens
adquiridos com Luciana Boaventura
Mocondzo, naturais de Lourenço
Marques.
Que segundo a lei não há quem
com eles possa concorrer a esta
sucessão, que da herança fazem
parte bens móveis e imóveis,
incluindo contas bancárias.
Está conforme
Maputo, aos 3 de Dezembro de 2021
O Notário
(Ilegível)
12499

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO
ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA
1º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO DE
LÍDIA JORGE MUTEMBA
Certifico, para efeitos de
publicação, que por escritura
de dezasseis de Novembro de
dois mil e vinte e um, lavrada de
folhas noventa e quatro verso a
noventa e cinco e seguintes, do
livro de notas para escrituras
diversas número 725-A, deste
Primeiro Cartório Notarial de
Maputo, perante mim, Sara
Mateus Cossa, Conservadora e
Notária Superior em exercício
no referido Cartório, foi lavrada
uma Escritura de Habilitação
de Herdeiros por óbito de
Lídia Jorge Mutemba, falecida
na sua residência, no dia três
de Maio de dois mil e doze,
solteira, maior, que era natural
de Maputo, com a última
residência habitual no Bairro
George Dimitrov, na cidade de
Maputo, filha de Jorge Lisboa
Muthemba e de Joaquina
Capitão Muiambo, ora falecidos,
não deixou testamento nem
qualquer outra disposição de
sua última vontade e sucedemlhe como únicos e universais
herdeiros de todos seus bens
móveis e imóveis, seus irmãos:
António Jorge Mutemba e
Ivo Jorge Mutemba, solteiros,
maiores, naturais de Maputo,
residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas
que segundo a lei prefiram
aos declarados herdeiros ou
com eles possam concorrer na
sucessão à herança da referida
Lídia Jorge Mutemba.
Está conforme
Maputo, aos 3 de Dezembro de
2021
A Notária
(Ilegível)

12520

11231

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
2ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
correm éditos de trinta dias, citando os executados BEST CATERING
INTERNATIONAL, LDA, com último domicílio conhecido na Avenida Filipe
Samuel Magaia, nº 1003, Bairro Central, distrito Municipal KaMpfumo, cidade
de Maputo e KONSTANDINOS PANTAZO POULOS, com último domicílio
conhecido na Rua Damião de Góis, nº 421, Bairro da Sommerschield, distrito
Municipal KaMpfumo e Rua da Argélia, nº 139, R/C, cidade de Maputo, ora em
parte incerta, para no prazo de dez 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, pagarem ao exequente Banco Comercial e de Investimentos, SA,
a quantia de 5 000 288,44MT (cinco milhões, duzentos e oitenta e oito
meticais e quarenta e quatro centavos), em dívida nos Autos de Execução
Ordinária, nº 131/21-W, que por esta Secção lhes move o referido exequente
ou, no mesmo prazo, nomearem à penhora bens suficientes para pagamento
da dívida e do mais que acrescerem ou deduzirem a oposição que tiverem, nos
termos do artigo 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, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial, que
se encontra no Cartório desta Secção à sua disposição, onde poderão levantar
dentro das horas normais de expediente.
Maputo, aos 2 de Dezembro de 2021
O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane
Verifiquei
O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal

CONFIRA OS MELHORES
LANCES DE FUTEBOL
NACIONAL E INTERNACIONAL
EM PRIMEIRA MÃO
www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desafio.co.mz

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais.
Termos e condições aplicavéis
11370

11372
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VAGA
TÉCNICO INFORMÁTICO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Requisitos:
• Grau de Licenciatura em Engenharia Informática ou Informática;
• Mínimo de 2 anos de experiência comprovada na área;
• Experiência mínima de 1 (um) ano com sistemas informáticos, Primavera, PHC, e -SISTAFE;
• Forte experiência de planeamento e capacidade demonstrada para lidar e dar continuidade a
múltiplos projectos e cumprir com prazos de trabalho;
• Conhecimentos em Informática, incluindo proficiência em MS Project e SharePoint;
• Capacidade de administrar com sucesso a função ICT num ambiente de alta demanda;
• Conhecimento básico e habilidade de solução de problemas de Hardware, Software e Periféricos
usados em ambiente de negócios comum;
• Conhecimento básico e habilidades de solução de problemas de infra-estrutura de cabeamento
(Camada 1- Fibra, Cobre), dispositivos de rede com fios comuns, telefonia IP, redes locais, redes
de área ampla),
• Conhecimentos de Administração de redes: Microsoft Windows Server (Active Directory, Servidor
de Ficheiros, Servidor DHCP, Microsoft SQL Server, VPNs); Gestão de emails; Configuração de
Serviços de Impressão; Regras Firewall; Conhecimento de instalação e configuração de central
telefónica;
• Noções profundas de implementação de serviços VOIP;
• Possuir alguma familiaridade com os equipamentos e Softwares Unifi Ubiquiti;
• Elevada capacidade de atenção aos detalhes de precisão;
• Domínio da Língua Portuguesa e Inglesa falada e escrita;
• Idade não superior a 35 anos;
• Residência em Maputo.
Habilidades Específicas:
• Alto sentido de responsabilidade;
• Capacidade de persistência;
• Capacidade de trabalhar em equipa;
• Boa capacidade de comunicação.

Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral

Anúncio de Pedido de manifestação de interesse
Avaliação das Necessidades de Sistema de Gestão de Informações Sanitárias e Fitossanitárias
Projecto nº P164847
Número de Referência: MZ-UGPTC-255230-CS-QCBS/2021
1. O Governo de Moçambique, através do Ministério dos Transportes e Comunicações (M) está a implementar o Projecto
de Comércio e Conectividade da África Austral (PCCAA), com financiamento do Banco Mundial, que tem como objectivo
aumentar a coordenação comercial regional, desenvolver cadeias de valor regional e melhorar o acesso à infra-estrutura,
incluindo investimentos ao longo dos Corredores de Nacala e Beira que ligam Moçambique ao Malawi e ao longo do Corredor
de Maputo que liga Moçambique à África do Sul através da Ponta do Ouro e pretende aplicar parte dos fundos do Projecto
para contratação de Consultoria para Avaliação das Necessidades de um Sistema de Gestão de Informações Sanitárias e
Fitossanitárias (SPS).
2. O principal objectivo desta consultoria é fazer a Avaliação das Necessidades de Sistema de Gestão de Informações
Sanitárias e Fitossanitárias.
3. O Objectivo específico é auxiliar através da avaliação de necessidades, o Instituto Nacional de Normalização e Qualidade
“INNOQ, IP”, o Instituto Nacional de Inspecção do Pescado “INIP” e a Direcção Nacional de Sanidade Agro-pecuária e
Biossegurança “DNSAB”, na avaliação das características, funcionalidade e a infra-estrutura técnica necessária para seus
respectivos sistemas de informação gerencial.
4. Assim, o MTC, através do Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral convida consultores interessados
e elegíveis a manifestarem interesse para fazer a avaliação acima citada. Os consultores interessados devem fornecer
informações que indiquem que estão qualificadas para realizar os serviços (através de folhetos, descrição de trabalhos
similares realizadas, anos de experiência na área, incluindo experiência de trabalho, etc.)
5. A empresa de consultoria será seleccionada de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos no Regulamento
de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projectos de Investimento de Bens, Obras, Serviços
Técnicos, Serviços de Consultoria, Edição de Novembro 2020, o método de selecção será a Seleção Baseada na Qualidade e
Custo e espera-se que o contrato tenha a duração de 120 dias.
6. Os critérios da Lista Curta são: (i) A experiência geral da empresa (pelo menos 15 anos no mercado de consultoria); (ii)
Pelo menos 10 anos de experiência internacional na implementação ou operação de sistemas de tecnologia de TIC de médio
a grande escala para gestão de operações agrícolas. (iii) pelo menos 5 anos de experiência na elaboração de avaliações
similares e pelo menos dois projectos nos últimos 5 anos. (iv) A manifestação de interesse deverá ter um máximo de 25
páginas.
7. Os consultores interessados poderão levantar ou solicitar os Termos de Referência no endereço abaixo, nas horas normais
de expediente.

Oferece-se:
• Remuneração compatível com a função;
• Ambiente de trabalho agradável;
• Outras regalias em vigor na instituição.

8. Os envelopes contendo as Manifestações de Interesse deverão ser enviados com as seguintes indicações: Ref.: MZ-UGPTC255230-CS-QCBS/2021- Avaliação das Necessidades de Sistema de Gestão de Informações Sanitárias e Fitossanitárias.
9. As Manifestações de interesse devem ser submetidas electronicamente (preferencialmente) ou de forma física na língua
nacional ou em inglês até ao dia 24 de Dezembro de 2021, às 10.00 (hora local) para o endereço abaixo

Os currículos deverão ser enviados até ao dia 12 de Dezembro de 2021 para o seguinte endereço:
rec.select.2021@gmail.com
Serão contactados para a entrevista apenas os candidatos que forem seleccionados.
11363

Endereço:
Ministério dos Transportes e Comunicações
Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral
Attn: Unidade de Aquisições
Av. Mártires de Inhaminga, 336, 1º Andar-Esquerdo, Maputo-Moçambique
Email: pde-procurement@pde.gov.mz
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
___________________________________________________________________________

Anúncio de Concurso

Anúncio de Adjudicação

Ref: MINEDH – 272/21/DAQUI/CL/S

Concurso Nº. FASE -060/21/DAQUI/RFB/GO

_________________________

Impressão e Distribuição de livros da 1ª, 2ª e 3ª classe em 19 línguas
moçambicanas para o ano lectivo de 2022

Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene no Edifício do MINEDH, Armazéns
da Baixa e Bairro 25 de Junho

Anúncio de Adjudicação

1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano convida empresas interessadas e elegíveis a
apresentarem propostas fechadas para a Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene no Edifício do
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH), Armazéns da Baixa e do Bairro 25
de Junho.

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

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou
levantá-los no endereço abaixo a partir do dia 6 de Dezembro de 2021, durante as horas normais do
expediente, mediante o depósito de quantia não reembolsável de 1.000,00MT na seguinte conta bancária:
•
•
•
•

Lote 01
Concorrente: OFFICEMART
Preço DDP Locais de Entrega: 79,733,296.80MT(setenta e nove milhões, setecentos e trinta e três
mil, duzentos e noventa e seis meticais e oitenta centavos).
Lote 02
Concorrente: MINERVA PRINT
Preço DDP Locais de Entrega: 58,283,781.28MT (cinquenta e oito milhões, duzentos e oitenta e
três mil, setecentos e oitenta e um meticais, vinte e oito centavos).
Lote 03
Concorrente: MINERVA PRINT
Preço DDP Locais de Entrega: 47,552,291.80MT (quarenta e sete milhões, quinhentos e cinquenta
e dois mil, duzentos e noventa e um meticais e oitenta centavos).

Moeda: MZN
Banco: Standard Bank,
Conta Nº.: 108-202374-100-8
NIB: 000301080202374100805

3. O período de validade das Propostas será de 90 dias.
4. As Propostas devem ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 21 de Dezembro de 2021
e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.15 horas do dia 21 de Dezembro de 2021, na
presença dos Concorrentes que desejarem comparecer.
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho n.º 167, 13º Andar, Sala 1310
Maputo - Moçambique
Telefone (+258) 21 490335
Telefone (+258) 21 492973
Email: aquisicoes.minedh@gmail.com
5. Será dispensada a apresentação de garantia provisória.
6. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Marco.

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

Maputo, aos 6 de Dezembro de 2021
11367
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE VAGA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Oficial de Comunicação de Marketing (Maputo)

Concurso N.º FASE -169/21/DAQUI/RFB/GO
Impressão e Distribuição de 600.000
Livros de Literacia e Numeracia para Alfabetização
Nos termos do Art. 64, nº 2, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do concurso acima pelas propostas
abaixo:
Lote Único
Concorrente: N&N CORREIOS RÁPIDO, LDA
Preço DDP Locais de Entrega: 10,020,348.00MT (dez milhões, vinte mil, trezentos e
quarenta e oito meticais).
DAQUI
6 de Dezembro de 2021
Avenida 24 de Julho, n.º 167, Telephone 258 21 492973, Fax: 258 1 492196, Maputo - MOZAMBIQUE
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Responsabilidades-Chave:
• Actualizar a estratégia de comunicação; Desenvolver comunicações, marketing e materiais de propaganda
(incluindo folhetos, brochuras, vídeos, entre outros);
• Desenvolver, gerir e actualizar o website e a presença nas redes sociais, incluindo o desenvolvimento de
publicações, artigos e histórias;
• Organizar e facilitar eventos, Preparar materiais de comunicação para eventos, incluindo apresentações e
discursos;
• Coordenar o contacto com a imprensa / meios de comunicação social, manter relações com a imprensa, e pode
actuar como porta-voz para a imprensa, editar comunicados de imprensa, se necessário;
• Conceber e editar documentos dos projecto, incluindo relatórios, Criar e gerir um banco de dados de fotos e
vídeos;
• Monitorando o desempenho das actividades de comunicação;
• Gerir colaborações com o(s) doador(es), e outras equipas e plataformas de comunicação;
• Auxiliar nas actividades de monitoramento, aprendizagem e avaliação, incluindo o desenvolvimento de estudos
de base, lições aprendidas, boas práticas e colecta de dados, evidências estatísticas, qualitativas e anedóticas;
Requisitos-Chaves:
• Nível Superior em Comunicação, Marketing ou áreas afins;
• Pelo menos 5 anos de experiência de trabalho na área de Comunicação e Marketing;
• Experiência em software de desenho criativo (tais como edição de imagem e vídeo, Microsoft Publisher,
InDesign, Photoshop, Adobe Premier, Canva entre outros);
• Capacidade de pensar de forma independente, analisar problemas e identificar soluções;
• Disponibilidade para viajar fora e dentro do país; Capacidade de trabalhar de forma independente e com a
equipa;
• Proficiência oral e escrita em Inglês; Fortes habilidades interpessoais e criatividade.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS
INSTITUTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DO PESCADO, IP
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Candidaturas:
Caso tenha as habilidades e atributos adequados, envie a sua candidatura e CV, através do seguinte link
https://smrtr.io/7mv5B, até ao dia 16 de Dezembro de 2021. A SNV é uma organização de oportunidades iguais
e encoraja positivamente as candidaturas de pessoas devidamente qualificadas e elegíveis, independentemente do
gênero, raça, condição física, idade, religião ou estado civil. Somente os candidatos seleccionados para entrevista serão
contactados no prazo de duas semanas, após a data de encerramento das candidaturas.

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO
CONCURSO POR COTAÇÃO N.º 37A001141CC00132021- Aquisição de Viaturas

11354

De acordo com o disposto na alínea b), n.º 1, do artigo 90, e em conformidade com o estabelecido
na alínea d), n.º 3, do artigo 33, ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º
5/2016, de 8 de Março, o Instituto Nacional de Inspecção do Pescado, IP, comunica-se o objecto do
concurso acima supracitado, publicado na página 20, vinheta n.º 11223, do jornal de sextafeira, dia 3 de Dezembro de 2021, foi cancelado.
Maputo, aos 7 de Dezembro de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)
Rua de Bagamoio n 143, C. Postal 4140, Maputo - Moçambique
Fax: 258 – 21- 315230, Tel. 258 – 21 – 315228 E-mail: inip@inip.gov.mz

SNV é uma organização não-lucrativa de desenvolvimento internacional. Fundada na Holanda há mais de 50 anos,
construímos uma presença local, a longo prazo em mais de 25 países mais pobres na Ásia, África e América Latina.
Acreditamos que ninguém deveria viver na pobreza. Dedicamo-nos a apoiar uma sociedade na qual todas as pessoas,
independentemente de raça, classe ou gênero, têm da liberdade de procurar o seu desenvolvimento sustentável. O
nosso foco é aumentar a renda das pessoas e oportunidades de emprego em sectores produtivos, como a agricultura,
bem como melhorar o acesso a serviços básicos, como energia, água, saneamento e higiene. O objectivo principal
é desenvolver planos de comunicação, materiais de marca e marketing com o objectivo de alcançar um ambiente
favorável para o desenvolvimento organizacional da SNV e ao trabalho de projectos e programas, fornecendo serviços
de comunicação de marketing e posicionando a SNV em eventos, websites e meios de comunicação social.
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Anúncio de Adjudicação, Cancelamento e
Desclassificação de Concursos
De acordo com a alínea c), número 2 do artigo 64 do Regulamento
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprova do pelo Decreto
n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se os actos de adjudicação
dos concorrentes e invalidade dos concursos indicados no quadro
abaixo:

11365

12523
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
13ª SECÇÃO COMERCIAL

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE TETE
5ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

ANÚNCIO

Torna-se público que pela Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal
Judicial da Cidade de Maputo, na Acção de Execução Ordinária nº 247/2020K, pendente no Cartório da 13ª Secção deste Tribunal, movida pelo exequente
BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA (BCI), com sede na Av. 25 de
Setembro, nº 4, nesta cidade, contra o executado SIDÓNIO FIRMINO NOVELA,
com último domicílio conhecido no bairro Polana Cimento, Av. Kim Il Sung, casa
nº 254, 2º andar, cidade de Maputo, ora em parte incerta, é este citado para no
prazo de dez dias, que começa a contar depois de finda a dilação de trinta dias,
contada da data da segunda e última publicação deste anúncio, pagar ao referido
exequente a quantia de 1 020 790,62MT (um milhão, vinte mil, setecentos e
noventa meticais e sessenta e dois centavos) em dívida nos presentes autos
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 811º, nº
1 do Código do Processo Civil, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito
ao exequente nos termos do artigo 836º/1 do CPC, prosseguindo a execução
seus termos, conforme tudo melhor consta da petição inicial, cujo duplicado se
encontra à disposição nesta Secção, onde poderá solicitá-lo em qualquer dia útil,
dentro das horas normais de expediente.
Maputo, aos 6 de Novembro de 2020
A Escrivã de Direito
Luísa Missão Timba Malhuza

O MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA QUINTA SECÇÃO
COMERCIAL DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE TETE
Faz saber que, pela Quinta Secção Comercial deste Tribunal, correm seus termos
uns Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa nº 05/2020,
em que é exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA e executados:
MOZTEIRAS, LIMITADA, sociedade por quotas de responsabilidade limitada,
com indicação da sede no bairro Chingodzi, EN7, cidade de Tete, registada na
Conservatória de Registo das Entidades Legais de Tete, sob o número 100703777,
titular do NUIT 400677093 e PAULO AUADE JÚNIOR, solteiro, natural de
Maputo, de nacionalidade moçambicana, titular do BI nº 110100766132B, com
data de emissão 30/1/2018, passado pela Direcção Nacional de Identificação
Civil da Cidade de Maputo e titular do NUIT 103551341, com última residência
conhecida no bairro Campoane, no Município de Boane, província de Maputo,
ora em parte incerta. São por esta forma citados para no prazo de 10 (dez) dias,
finda a dilação de trinta (30) dias, a contar da publicação deste e do último
anúncio, pagar a dívida exequenda, opor-se por embargos à execução, sob pena
de, não o fazendo, a execução prosseguir nos bens já penhorados, nos termos do
artigo 811 e seguintes do CPC pelos fundamentos constantes da petição inicial
que se encontra à disposição no Cartório da Quinta Secção Comercial deste
Tribunal.
Tete, aos 24 de Novembro de 2021
A Escrivã de Direito
Maria da Conceição Santos
O Juiz de Direito
Dr. Solano Rota Sitão

Verifiquei
A Juíza de Direito
(Ilegível)
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ANÚNCIO
Pela Décima Terceira Secção Comercial deste Tribunal, nos Autos
de Acção Especial de Entrega Judicial Avulsa nº 19/2021-K,
pendentes neste Cartório, movidos pelo autor BANCO COMERCIAL E
DE INVESTIMENTOS, SA (BCI), com sede nesta cidade, contra os réus:
FERNANDO ZAMBO BENGALA ANTÓNIO e ACÁCIA DAS DORES AUZE
BENGALA, ora em parte incerta, com última residência conhecida no
bairro Triunfo, Rua dos Cavalos, parcela 805, 2, talhão 3/3, cidade de
Maputo, são estes citados para no prazo de dez dias, que começa a correr
depois de finda a dilação de trinta dias, contados da data da segunda
e última publicação deste anúncio, deduzir oposição, querendo, nos
autos acima identificados, pelos fundamentos constantes da petição
inicial, cujo duplicado do mesmo se encontra à disposição nesta Secção,
onde poderão solicitá-lo em qualquer dia útil, nas horas normais de
expediente, sob pena de, não o fazendo, mandar-se-á imediatamente
investir na autoria da posse efectiva do imóvel.
Maputo, aos vinte e dois dias do mês de Novembro do ano dois mil e
vinte e um
A Secretária Judicial
Lúcia Matola
Verifiquei
A Juíza de Direito
Maria da Luz
11374
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ANÚNCIO
Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos
de trinta dias, citando o executado PEREIRA FRANCISCO SOARES, com
último domicílio no bairro de Matundo, província de Tete, actualmente em
parte incerta, para no prazo de 10 (dez) dias, que começa a contar da data
da segunda e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, pagar
ao exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, a quantia
de 594 856,79MT em dívida nos Autos de Execução Ordinária para
Pagamento de Quantia Certa, registados sob o nº 50/2020-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 27 dias do mês de Outubro do ano dois mil e vinte e um
A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano
Verifiquei
A Juíza de Direito
Sofia Abdul C. S. Manjate
11373
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AVISO
1. Nos termos e para os efeitos previstos
no n.º 1 do artigo 50 da Lei n.º 10/2013,
de 11 de Abril (Lei da Concorrência),
torna-se público que a Autoridade Reguladora da Concorrência (ARC) recebeu, no dia 30/11/2021, uma notificação de uma operação de concentração
de empresas, apresentada ao abrigo do
disposto no n.º 2 do artigo 24 do referido diploma.
2. A operação de concentração em causa
consiste na aquisição, pela Invicta Holdings Limited (“Invicta Holdings”), da
totalidade das participações (78.03%)
da Tuludi Capital Proprietary Limited
(“Tuludi”) na Dartcom SA Proprietary
Limited (“Dartcom”) e as propriedades
e licenças relacionadas ao negócio.
Na sequência da implementação da
Transacção proposta, a Invicta Holdings
irá adquirir o controlo exclusivo da Dartcom.
3. As actividades das empresas envolvidas são as seguintes:
• Invicta Holdings: é uma holding
de investimentos e uma empresa
de gestão na África do Sul. O Grupo
Invicta comercializa produtos e presta
serviços através de duas divisões,
nomeadamente: (i) Grupo de Soluções

de Engenharia (“ESG”); e (ii) Grupo de
Equipamentos de Capital (“CEG”).

• Dartcom: é uma distribuidora especializada sul-africana de equipamentos
de telecomunicações e fornecedora de
serviços de valor agregado para operadoras de rede, fornecedores OEM e integradores de rede em todo o sector de
TIC.
4. Quaisquer observações sobre a operação de concentração em causa, devem ser remetidas à Autoridade Reguladora da Concorrência, no prazo de 15
dias, contados da publicação do presente Aviso, nos termos do n.º 2 do artigo
50 da Lei supracitada, indicando a referência Ccent. n.º 12/2021 – Invicta
Holdings*Tuludi/Dartcom, para o seguinte endereço: Av. 25 de Setembro, n.º
1502, 2º Andar, Maputo – Moçambique.
5. As observações acima referidas devem
identificar o interessado e indicar o respectivo endereço postal, e-mail e n.º de
telefone. Se aplicável, as observações deverão ser acompanhadas de uma versão
não confidencial, bem como da respectiva fundamentação do seu carácter confidencial, sob pena de serem tornadas
públicas.

Maputo, aos 7 de Dezembro de 2021
11381
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Superfície 68 775 km²
População 1 271 818 (2007); 13 distritos

Sessenta e cinco polícias
processados por corrupção

CANCRO DO COLO DO ÚTERO

Mais de 26 mil
raparigas serão
vacinadas

Secretária do Estado acompanha a administração da vacina contra o HPV

A

PROVÍNCIA
de
Inhambane vai vacinar mais de 26.200
raparigas a partir dos
nove anos de idade
contra o vírus do papiloma
humano, que causa o cancro
do colo do útero, doença que
afecta maioritariamente mulheres com actividade sexual
activa.
A informação foi partilha-

da semana finda pela secretária do Estado na província de
Inhambane, Ludmila Maguni,
no lançamento, na sexta-feira, da campanha de vacinação
contra o cancro do colo do
útero.
A vacinação contra o cancro do colo do útero decorre à
escala nacional e será administrada em duas doses num
período de seis meses, sendo

que nesta fase o grupo-alvo
são as raparigas de nove anos
de idade.
Dados do sector de saúde
em Inhambane apontam que
na província mais de 55.460
mulheres foram rastreadas
durante os primeiros nove
meses do ano, das quais 774
apresentaram sinais de lesões
pré-cancerosas. Destas 731
foram tratadas com crio-tera-

pia e 43 tidas como suspeita de
cancro do colo do útero.
Ludmila Maguni recordou
na ocasião que o HPV é um
problema de saúde pública e
que deve merecer atenção de
todos seguimentos da sociedade, cumprindo com as medidas de prevenção recomendadas pelo sector de saúde.
Segundo disse, o combate
à doença é um trabalho que
abrange o Governo, parceiros de saúde e a sociedade em
geral, pois, trata-se de uma
doença que está a matar muitas mulheres, deixando outras
com sequelas.
O governador da província
de Inhambane indicou que o
cancro do colo do útero é uma
doença prevenível bastando
apenas adiar o início das relações sexuais, evitar ter muitos parceiros sexuais, o uso
consistente do preservativo
e aderir à vacinação contra o
HPV.
Daniel Chapo disse ser
importante disseminar mensagens nas comunidades e/
ou escolas entre outros locais
de modo a mobilizar mais raparigas da faixa etária de nove
anos para aderirem à vacinação com vista a combater a
doença.

O COMANDO Provincial da
PRM em Inhambane processou
criminal e disciplinarmente
,este ano, 65 agentes afectos a
vários sectores da corporação,
acusados de actos ilícitos ou
envolvimento em esquemas de
corrupção.
Trata-se de agentes na sua
maioria afectos ao Departamento da Polícia de Trânsito
(PT), Serviço Nacional de Migração (SERNAP) e Serviço
Provincial de Identificação Civil (SPIC), que aproveitando-se
das suas funções exigiam valores monetários ou deixaram-se corromper para acelerar a
tramitação de expedientes dos
utentes.
Este facto foi revelado pelo
comandante provincial da

PRM em Inhambane, Feliciano
Chongo, na cerimónia de lançamento da semana internacional de combate à corrupção,
cujo dia é 9 de Dezembro.
Chongo disse que os agentes em causa estão neste momento a responder a processos
disciplinares e criminais cujo
desfecho dependerá do grau de
envolvimento de cada um e do
tipo de infracção cometido.
O comandante recordou
que à semelhança de outros
sectores da Administração
Pública, a corrupção é um mal
que também se manifesta na
Polícia, manchando desta forma o bom nome dos agentes
que se dedicam honestamente.
Segundo indicou, é necessário o envolvimento de todos

os cidadãos no combate à corrupção e outros actos ilícitos,
pois são males que afectam
negativamente o desenvolvimento económico e social do
país. “Não basta apenas falar da
corrupção. É preciso identificar
os corruptos e os corruptores e
denuncia-los às autoridades da
justiça para serem responsabilizados exemplarmente. Ao
detectar situações de cobranças ilícitas, os passageiros, por
exemplo, devem identificar o
agente regulador de trânsito e
denuncia-lo no posto policial
mais próximo”, apelou Chongo.
Por seu turno, o director
do gabinete da secretária do
Estado na província de Inhambane, Ricardo Nhancoongue,

referiu que nos últimos anos a
corrupção tem vindo a ganhar
contornos alarmantes, o que
requer a tomada de medidas
severas para reverter a situação.
Para Ricardo Nhancoongue, é necessário que a sociedade esteja consciencializada
sobre as manifestações da corrupção, fenómeno que afecta
negativamente a máquina administrativa e não só.
Como forma de combater este mal, de acordo com
Nhaoccongue, o Governo tem
aprovado estratégias que elegem a boa governação e combate à corrupção como prioridades para a promoção da
integridade e do desenvolvimento humano no país.

Electricidade cobre 85 por cento
das necessidades da Maxixe
APENAS 15 por cento dos cerca de 147 mil habitantes da cidade da Maxixe ainda enfrenta a
falta de corrente eléctrica, situação que compromete o progresso pleno da segunda maior
urbe da província de Inhambane.
O dado foi revelado pelo presidente do
Conselho Municipal, Fernando Bambo, durante a inauguração, semana passada, de um
Posto de Transformação(PT) no bairro Coguana.
Indicou que os residentes da unidade
residencial Gugo, no bairro Nhaphandreni,
ainda estão às escuras, enfrentando sérios
problemas para a conservação de produtos
frescos com destaque para o pescado. Para
além disso compromete o desenvolvimento
de pequenas indústrias em áreas como serralharia, mecânica e carpintaria.
Bambo disse que a instalação da infra-es-

trutura vai permitir iluminar pouco mais de
três mil pessoas e desta forma a cobertura da
energia eléctrica da rede pública é calculada
em cerca de 85 por cento, havendo esforços
da edilidade e seus parceiros em fazer chegar
a todos os bairros da cidade.
O PT de Cuguana cuja instalação incluiu construção da linha de cinco quilómetros de baixa tensão, vai fornecer energia eléctrica a uma unidade sanitária local
e um estabelecimento de ensino primário.
Além da rede de distribuição de energia
eléctrica, a cidade da Maxixe está a trabalhar para o abastecimento de água potável, tendo semana passada inaugurado um
sistema multifuncional que vai fornecer o
recurso a cerca de quatro mil pessoas residentes do bairro Nhanguila.
Esta infra-estrutura custou cerca de

três milhões de meticais. Foi erguida em
duas fases devido à exiguidade financeira, sendo a primeira em 2020, onde foi
implantado um furo de capitação de água
com uma profundidade de 150 metros e
um caudal de quatro metros cúbicos por
hora, com a capacidade de bombeamento
avaliada em pouco mais de 150 mil litros
por hora.
Este ano foi construído um sistema
composto por uma torre com altura de 10
metros e 10 depósitos de 10 mil litros, dois
fontanários com quatro bicas cada.
Fernando Bambo disse na ocasião que
o sistema foi construído para melhorar o
abastecimento de água e reduzir as distâncias que a população percorria em busca do
líquido e enquadra-se no cumprimento do
plano económico e social do município.
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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Anúncio de Concurso Público Nacional

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO EDITORIAL DOS LIVROS
DA (7ª, 8ª e 9ª classe ) DO 1°CICLO DO ENSINO SECUNDÁRIO
1. O Governo de Moçambique (GdM) recebeu um donativo de parceiros de cooperação para a
implementação do Plano Estratégico da Educação 2020-2029 e pretende aplicar parte dos fundos
para efectuar pagamentos elegíveis na contratação de uma consultoria para o Elaboração
Editorial dos Livros da (7ª,8ªe 9ª classe ) do 1°ciclo do Ensino Secundário.
É neste contexto que o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano pretende contratar
Serviços de Consultoria Para Elaboração Editorial Dos Livros da (7ª, 8ª e 9ªclasse) do 1°Ciclo do
Ensino Secundário.
2. A Consultoria comporta os seguintes objectivos; i) Elaborar livros do aluno de Português, Inglês,
Ciências Sociais, Ciências Naturais, Matemática e Educação Visual para (7ª, 8ª e 9ª classe) do
Ensino Secundário; ii) Elaborar livros de Francês, Empreendedorismo e Agropecuária para a (7ª
e 8ª classe ) do Ensino Secundário.
3. Por conseguinte, Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano convida empresas elegíveis
(“Consultores”), a manifestarem o seu interesse na provisão de serviços para a consultoria acima
referida. Os Consultores interessados deverão providenciar informação demonstrando que possuem
as qualificações e experiência necessários para prestação dos serviços requeridos no âmbito desta
consultoria. O processo de selecção (“Lista Curta”) será baseado nos seguintes critérios: (i) a experiência
geral da empresa; (ii) a experiência em Moçambique e na Região em condições de trabalho similares; e,
(iii) trabalhos similares realizados;

3. Os consultores serão seleccionados de acordo com os procedimentos definidos 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.
4. Os consultores interessados poderão obter até uma semana antes da data de encerramento do
período de submissão das manifestações de interesse, obter mais informações no endereço
abaixo indicado ou através do seguinte endereço electrónico: aquisicoes.minedh@gmail.com,
das 8.30 às 15.00 horas.
5. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até às 15.00 horas
(GMT +2) do dia 21 de Dezembro de 2021.
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho, n.º 167, 7º Andar
Telefone (+258) 21 490335 ou (+258) 21 492973
Email: aquisicoes.minedh@gmail.com
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FASE – 199/21/DAQUI/QCBS/SC
_____________________________________

Colecta de Dados, Digitação e Processamento de Dados do
Estudo Piloto de Avaliação Nacional
1. O Governo de Moçambique recebeu um crédito de parceiros de cooperação para apoio ao
Plano Estratégico do Sector da Educação de Moçambique e pretende aplicar parte deste
financiamento para cobrir pagamentos elegíveis para a Contratação de uma consultoria
para a Colecta de Dados, Digitação e Processamento de Dados do Estudo Piloto de
Avaliação Nacional.
2. Por conseguinte, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano solicita empresas
de consultoria elegíveis e qualificadas (“Consultores”) a manifestarem o seu interesse
na prestação de serviços para a consultoria acima referida. Os consultores interessados
deverão fornecer informações que demonstrem qualificações, experiência necessária
e relevante para executar os serviços. Os critérios de pré-selecção são os seguintes: (i)
Experiência geral da empresa, (ii) Experiência da empresa em Moçambique e em ambientes
de trabalho semelhantes, e (iii) Prova de trabalhos similares realizados.
3. Os consultores serão seleccionados com base nos procedimentos estabelecidos no
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.
4. Os consultores interessados poderão obter os Termos de Referência detalhados no
endereço indicado abaixo ou solicitar uma cópia electrónica através do seguinte endereço
electrónico (E-mail): aquisicoes.minedh@gmail.com, das 8.30 às 15.00 horas (GMT + 2),
5 dias antes da data de encerramento.
5. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até às 15.00
horas (GMT +2) de 21 de Dezembro de 2021.
6. Endereço:
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho, n.º 167, 7º Andar
Tel.: +258 21 490335
Maputo - Moçambique
Email: aquisicoes.minedh@gmail.com
11367
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LIMPOPO

OPINIÃO & ANÁLISE

TONY GOMBE
César Langa
cesarlanga@yahoo.com.br

É difícil entender
certos pensamentos
DIA 8 de Dezembro de 2018, a província de
Gaza e o país estiveram em festa, na sequência
do lançamento da primeira pedra para a construção do aeroporto nesta parcela do país. Era
um projecto que culminaria com a realização
de um sonho bastante antigo desta população,
que vinha passando momentos de privação
em termos de infra-estruturas, incluindo estradas que, ciclicamente, têm sido destruídas
pelas cheias, tornando difícil a comunicação
entre os distritos, principalmente com os da
zona norte.
Na luta pela redução de assimetrias, o
Governo virou as suas atenções para esta província. Aliás, a construção deste aeroporto foi
mesmo uma aposta do candidato do partido
Frelimo, em caso de renovação do seu mandato, facto que veio a consumar-se no último
processo eleitoral. Com a garantia do donativo
do governo da República Popular da China,
as obras arrancaram logo de imediato, a uma
velocidade que só estes cidadãos oriundos do
Império do Meio sabem imprimir.
Durante os trabalhos, houve momentos de
crises. Situações de alguma perturbação que
caracterizam percursos de envergadura semelhante. Afinal, a construção de um aeroporto
não é algo que se verifica todos os anos. Mas
o que pregou grande “susto” foi a eclosão da
Covid-19. Com restrições na circulação de
pessoas e bens por todo o mundo, alguns materiais que deveriam chegar da China ficaram
retidos por algum tempo. Cidadãos chineses,
directamente envolvidos na obra, ficaram impedidos de regressar a Moçambique, depois
que foram passar férias no seu país.
Do lado moçambicano, os trabalhadores
contratados para este empreendimento foram
obrigados a permanecer no local de trabalho
por muito tempo, sem poderem visitar as respectivas famílias, temendo a contaminação
pelo novo coronavírus, facto que também
criou constrangimentos difícies de calcular.
Até greves aconteceram. Testemunhei situações em que a massa laboral moçambicana foi
se aglomerar junto às instalações do Instituto

do Patrocínio Jurídico (IPAJ), para obter a assessoria durante o conflito laboral.
Todos estes obstáculos foram transpostos
e, transcorridos três anos (previstos, diga-se),
a obra foi entregue. No passado dia 29 de Novembro, primeiras aeronaves aterraram no aeroporto que ganhou o nome de Filipe Jacinto
Nyusi.
Era suposto que todos os moçambicanos
se sentissem orgulhos por passarem a contar,
no seu património, com mais um aeroporto,
numa altura em que Gaza aposta na projecção
do turismo do interior, que faz parte do APT
do Secretário do Estado em Gaza, Amosse
Macamo, anunciado quando da sua investidura. Na ocasião, Macamo definiu agricultura,
pecuária e turismo como suas apostas ao longo do quinquénio, e o aeroporto é um contributo para o seu APT.
Entretanto, longe de nos vangloriarmos
por este ganho, viramos os canos e disparamos uma infinidade de tiros para os próprios
pés. Vaticina-se um “elefante branco”, no
lugar de se contribuir em ideias ou projectos
que possam tornar o aeroporto sustentável.
Agora, os “apóstolos da desgraça” preparam-se para um dia treparem para cima do muro e
cantarem: “… eu disse que isto não ia dar em
nada…” Até discutem a atribuição do nome
do Presidente da República a este aeroporto,
como se fosse algo estranho no nosso país.
Valha-me Deus!
Vamos lá “vender” o aeroporto, atraindo
mais investimentos para o país, que poderão
contribuir na criação de mais postos de trabalho, de que muitos jovens precisam. O momento não deve ser de vaticínio de fracassos,
mas de projecção de sucessos. É isto que os
comprometidos com o desenvolvimento do
país devem fazer. Mas como é difícil entender
certos pensamento… também não se afigura
fácil jogar-se limpo(po).
PS: Limpopo vai de férias, para o descanso queRaci
muito
precisa. Dentro de algumas
Cumbana
semanas, estará de volta, desejando festas felizes a todos os seus leitores.

Revivendo

Sigarowane
SIGAROWANE
DJENGUENYENYE NDLOVU
Djenguenyenye
Ndlovu

Lembras-te?(1)

superior. E no seu colchão, nos seus braços,
Divertindo
na contemplação do seu corpo escultural,

POIS me lembro, mano novo. E tudo isto a
cem quilómetros da África do Sul, o maior
consumidor.
E agora tem de ir a Durban, porque cá não
podem gastar o seu dinheiro, não podem gozar os prazeres da natureza que lhes ficam a
essa distância menor.
E há os lugares de história, agradáveis,
se não mesmo interessantes de visitar a cem
quilómetros, a trezentos quilómetros, com ou
sem guias turísticos, mas sempre com alguém
para dizer do local, que essa cena de transmissão de geração em geração, é bem certinha.
O Olímpia, o Império, o Charlot, o S. Miguel lugares de frequência, sobretudo, da elite
do Zinco, mas também do burgo que descia à
cata de aventura barata, morreu. Os bifes frequentavam esses lugares para viver o outro
lado, viver o exótico e levá-lo de regresso à
casa nos canhenhos repousados nas mochilas
ou nas malas, nos rolos das máquinas fotográficas e…na memória. Para alguma vez
dizer “naquela viagem…” e um doce sorriso
a alindar a recordação. Depois a saudade, que
tem de deixar de o ser. É mais uma viagem de
re-revisitação. É nova companhia.
É mais dinheiro a entrar.
E o dinheiro que Matlotlomane fazia circular? E o equilíbrio emocional que
Matlotlomane produzia, e o prazer que libertava dentro daqueles casebres. Era preciso
fazer economias, privar-se de algumas coisas
para com o desconto de estudante viver e depois contar aos amigos de como era naquele
lugar de adoçar a alma. E também era uma
escola para aprender a lidar com o dinheiro.
Então, Matlotlomane já cuidava destas coisas
de literacia financeira.
Por vezes havia pancada da grossa, sobretudo entre a classe castrense na disputa
Zabela, mulher de serviços de qualidade bem

Matusse
dentroFelisberto
dela, muitos
choravam por lá estar,
muitos para lá estar, precisavam fazer economias por algum tempo, meses, e então diferente podia adentrar aquele casebre para uma
viagem de recordação por meses e meses.
E os de lá, se faziam aos casebres para
prazeres infindos, antes ou depois de experimentar
o ambiente
de Monumental em temArlindo
Oliveira
pos que ainda era praça de touros, mas que
também era de música, com banda de eleição.
Valia a pena
Era a vida. Era o dinheiro que circulava.
As clemences (de frequência de adultos,
de filhos de mulheres que eram meninos)
eram o encanto e atractivo que punha os de
cá e osMubêdjo
vindos em comunhão
Wilson da alegria.
Era Malhangalene a vibrar nas tardes
de domingo. Mafalala também. Maxaquene
também.
P’ra alí,os da zona chique desciam, desciam e não se poupavam no consumo.
Depois era a Catembe. O Diogo deliciava-os comPerdo
os seusNacuo
camarões confeccionadas
de maneiras diversas. Peixes e lulas constavam da ementa. Degustavam e eram barris
e barris de cerveja consumidos. E nisto era
o matraquear constante da caixa registadora.
O ferry trazia-os de volta para seguirem
aos lugares de hospedagem. Podia acontecer
que o Zambi tirasse alguma vantagem dos
que ainda com energia, com sede. E como
AntónioseEduardo
de caçadores
tratava, na rua Araújo acabavam, uns, nos cabarés, nos lugares de encontros.
Despejavam o dinheiro nesses lugares e
ficavam alegres. Há uma necessidade de um
despertar, mano velho.
Victorino
Xavier um disco do
Agora
escutar WAITIVA,
Simião Mazuze, recebido de oferta.

Miradouro

Maputando

Extras
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Exame de Português da 10ª classe:
(1)
sobre e para além da polémica

C

ÓSCAR FUMO

OMEÇO subscrevendo a opinião de um amigo que
considera trivial e pouco produtiva a discussão que
se tem feito sobre o exame da 10ª classe. Como sugere esse amigo, há, no exame, muito mais que analisar e discutir para além de se é ou não acertada a
escolha da figura de que trata o texto seleccionado para a
prova do exame. É, pois, sobre essas outras mais coisas que
incidirá este texto. No entanto, não deixarei de reforçar os
argumentos sobre a trivialidade da polémica sobre o aparecimento do nome do humorista Alcy no texto da prova
do exame.
Sobre a questão Alcy
É uma discussão mal fundada. O exame de Português
não é uma prova de cultura geral; não avalia o conhecimento dos alunos sobre as pessoas. O objecto avaliado não
é o Alcy, mas o género textual entrevista. Calhou (pode até
ter sido intencional) o texto seleccionado para representar
o género tratar da entrevista àquela figura. O que se pretendia, calculo, era avaliar as capacidades dos alunos na leitura, compreensão e interpretação de um texto do género
entrevista. O conhecimento (ou a falta dele) sobre quem é
Alcy não prejudica ou beneficia em nada os alunos na prova de Português. Tivesse sido Paulina Chiziane ou qualquer
outra figura pública com créditos e reconhecimento suficiente ou não, para a prova de Português, dava no mesmo.
Não interessa à prova de Português avaliar o conhecimento

sobre as pessoas, a não ser que seja conhecimento prévio
para a compreensão ou produção de um texto.
Para além da questão Alcy
O que é produtivo discutir sobre a referida prova de
exame é a sua efectividade enquanto objecto de avaliação
de competências envolvidas na disciplina de Português
para aquele nível de escolaridade. Nisto, sim, parece haver
muito para observar.
A prova tem 13 questões. Mais do que a metade (1 a 6 e
depois 8 e 9 e as respectivas alíneas) são relativas ao texto
e supõe-se que avaliem as capacidades de compreensão,
análise e interpretação do texto. No entanto, nota-se que
as oito questões exigem respostas que se extraem directamente da superfície do texto, sem exigir do aluno nenhum
esforço de reflexão, análise e interpretação. Tecnicamente, considera-se que o horizonte de leitura requerido pelas
questões é do nível da identificação, extracção e cópia de
informação. São capacidades de nível limiar, portanto baixo. Tratando-se de um exame de uma classe que encerra
um ciclo de aprendizagem e possibilita a transição para o
último ciclo do Ensino Secundário Geral do nosso Sistema
de Educação, era de supor que já se trabalhasse e exigisse o
domínio de “capacidades de leitura de nível superior” (LEFFA, 1996a), nomeadamente analisar, compreender, interpretar, avaliar, etc.
O que talvez dá razão a quem pensa que o exame trata
do Alcy é o facto de o avaliador não ter sido capaz de formular questões que não incidam objectivamente sobre o su-

jeito do texto, mas exijam que o aluno pense, analise, faça
inferências, formule posicionamentos, etc. Saber sobre o
Alcy não deve impactar em nada a vida futura dos alunos,
mas saber analisar, fazer inferências, interpretar é fundamental. Também se dá razão àqueles porque o avaliador
não formulou nenhuma questão que incide sobre o género
textual, buscando avaliar os conhecimentos dos alunos sobre as propriedades do género seleccionado.
Adicionalmente, a quantidade das questões sobre o
texto em relação ao número total das questões da prova
resulta numa prova desequilibrada, porquanto pouco se
avaliam outros domínios envolvidos na disciplina de português, nomeadamente o funcionamento de língua e a escrita.
A prova revela também problemas de conhecimento da
especialidade e de formulação dos enunciados. Por exemplo, na questão número 7 “Como classifica o texto, tendo
em conta o conteúdo? Justifica a sua resposta.”, considera-se o conteúdo (Termo incerto, impreciso, podendo referir-se ao tema ou material textual) condição/elemento suficiente para classificar um género textual. Mas o conteúdo
é, mesmo na definição primária de género proposta por
Bakhtin (1979), apenas uma das propriedades, não sendo
a mais relevante nem a mais estável, dado que os géneros
podem ser pluritemáticos. Portanto, o conteúdo do texto
não é critério suficiente e seguro para classificar um género
textual, tal como são, por exemplo, a estrutura da composição e a linguagem.

Socorro PRM
VAN DILSON HUMBERTO MUHORRO GUEZE
PEDE-SE intervenção das autoridades policiais para os fenómenos que se avizinham neste mês de Dezembro, relacionados com a má conduta de alguns cidadãos com comportamento desviante.
O Governo tem feito grande esforço para que a população viva num meio com paz, ordem e tranquilidade pública,
mas parece que há quem se incomode com isso. Com o surgimento da Covid-19, várias medidas foram tomadas pelo
Governo como forma de proteger a população e mitigar os
efeitos nefastos da pandemia, mas, junto com as medidas
vieram outros problemas relacionados com o desemprego,
distanciamento social, encerramento de estabelecimentos
comerciais e outros lugares de lazer tais como praias e demais locais públicos.
Entretanto, houve reclamação da população que não

aguentava mais com essas restrições e o Estado deu continuidade ao seu árduo trabalho que contribuiu para que
as medidas fossem relaxadas. Afinal de contas, quem também não estava satisfeito com tais medidas era o amigo do
alheio, pois via-as como um obstáculo para colocar a mão
naquilo que não lhe pertence. Primeiro, porque as pessoas
passavam mais tempo em seus domicílios, condicionando
aos malfeitores a invasão de suas casas, ou porque já não
havia pessoas na rua até altas horas da noite, que pudessem
ser um alvo apetecível para as suas investidas.
Durante quase todo ano, eu saía para algumas caminhadas matinais por volta das 4.30h (hora permitida para
circulação em tempo de pandemia) em pleno Inverno,
onde o sol só nascia por volta das 5.50h, mas mesmo assim
não testemunhava nenhua situação de assalto, enquanto
que agora, no Verão, que por volta das 4.20h começa a ficar
claro, infelizmente testemunhei dois assaltos com recurso

a arma branca a dois indivíduos que caminhavam aos seus
locais de trabalho, por volta das 5.00 horas, mesmo com
tanta claridade.
Em conversa com outras testemunhas, que tal como eu
(assistiram ao evento de camarote e aproximaram-se para
perguntar se estava tudo bem), “infelizmente” só após o
sucedido, e alguns diziam que é por ser Dezembro, “por estas alturas esses jovens estão aflitos, querem dinheiro para
passar as festas”. E os outros diziam: “agora que as medidas
relaxaram e já não há recolher obrigatório, os jovens sabem
que a Polícia já não circula muito então aproveitam-se”.
Mas, independentemente das distintas opiniões, o certo é que é um fenómeno que está preocupar-nos bastante
e pedimos à Policia que nos ajude a resolver esse problema
que em nada contribui para que o cidadão moçambicano e
não só possam viver em paz, ordem e tranquilidade. Espero
que tenhamos todos festas felizes e um próspero ano novo.

CARTAS
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partilhar as suas reflexões sobre temas da actualidade política, económica e social. Os originais
das cartas de opinião não devem ter mais de 150
palavras, podendo ir até 500 quando sejam de

análise. A Redacção reserva-se o direito de as
condensar. Encoraja-se, sobretudo, aos jovens a
partilharem as suas reflexões sobre o dia-a-dia
das suas comunidades, do país e do mundo, bastando enviar as cartas para o endereço cartas@
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AUTO-CONSUMO EM MOÇAMBIQUE

Uso de energias
renováveis domina
conferência virtual

“E

NERGIAS renováveis para
auto-consumo
em Moçambique” foi tema
da conferência virtual organizada há dias pela Associação
Lusófona de Energias Renováveis (ALER) e a Associação
Moçambicana de Energias Renováveis (AMER), em parceria
com a Associação Industrial
de Moçambique (AIMO) e a
Confederação das Associações
Económicas de Moçambique
(CTA), com o apoio do GET.invest Mozambique.
Segundo Thierry Kühn,

chefe de cooperação na Embaixada Alemã em Moçambique, o evento é um marco importante no alcance das metas
nacionais de acesso à energia
sustentável para todos até 2030
e um contributo para os objectivos climáticos, tal como foi
referido pelo Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, na 26.ª Conferência das
Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas (COP26), realizada
em Novembro em Glasgow,
Reino Unido.
Financiada pela União Europeia, Alemanha e pelo Programa Europeu sobre Ener-

gias Renováveis, a conferência
decorreu exclusivamente no
formato online e debateu o potencial do mercado de energia
de auto-consumo em Moçambique, com destaque no sector
comercial e industrial.
Marcelina Mataveia, directora nacional adjunta de Energia no Ministério dos Recursos
Minerais e Energia, afirmou que
“o Governo está comprometido com o desenvolvimento das
energias renováveis” e que o
auto-consumo “foi tratado na
nova Lei da Electricidade, por
se constatar a importância de
termos uma orientação”.

PUBLICIDADE

Termos e condições aplicáveis.
Para mais informações liga 100 ou 21100

Antonio Sánchez-Benedito
Gaspar, Embaixador da delegação da União Europeia em
Moçambique, falou da importância das soluções de auto-consumo para o crescimento
económico e a criação de emprego e de actividades geradoras de renda para o desenvolvimento sustentável.
Aproveitou para anunciar
que “a UE está a preparar um
novo instrumento de financiamento para investimento em
energias renováveis a plataforma nacional específica para
Moçambique do programa
ElectriFI”.

Durante o painel de Enquadramento Institucional, Olga
Utchavo, directora de Energias
Renováveis e Eficiência Energética da Electricidade de Moçambique (EDM), referiu que a
empresa está aberta para o auto-consumo de forma transparente”, desde que respeitadas
as questões técnicas, comerciais e contratuais no caso de
injecção e venda do excedente à
rede, e que “haverá espaço para
a actuação de todos os intervenientes”.
No painel sobre “Vantagens
e Benefícios do Auto-consumo”, foram apresentadas as
opções de apoio do GET.invest,
nomeadamente informação sobre as oportunidades de negócio e financiamento fornecidas
através dos Market Insights e o
desenvolvimento de projectos
renováveis nos sectores comercial e industrial.
Foi referido que as soluções
renováveis permitem poupanças até 60% e períodos de
retorno médios de 5-6 anos,
que podem baixar no caso de
substituição de geração a diesel
e com a possibilidade de venda
de excedentes à rede.
A possibilidade de um modelo de negócio assente no leasing, no qual o cliente não terá
que assumir os custos de investimento, apenas o pagamento
de uma mensalidade durante
o período do contrato, foi uma
das vantagens apresentada.

País posiciona-se face
às mudanças climáticas
MOÇAMBIQUE reiterou, quinta-feira, o seu
compromisso na adopção de estratégias para
a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.
Segundo Vicente Joaquim, secretário de
Estado na cidade de Maputo, o país é altamente vulnerável às mudanças climáticas,
pelo que é pertinente a continuidade do processo de integração da componente de adaptação nos processos de planificação a todos os
níveis, reforçando a implementação da Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação às
Mudanças Climáticas, a curto e médio prazos.
Apontou que a elaboração do Plano Nacional de Adaptação e do Plano de acção da
ENAMMC contribuirá para uma melhor planificação das actividades, alimentar a base de

dados da plataforma de gestão integrada sobre
mudanças climáticas em desenvolvimento,
bem como a elaboração do relatório anual sobre mudanças climáticas.
“Para se planificar correctamente é necessário conhecer as actividades relacionadas
com a adaptação que está em curso no país,
com vista a fazer-se a análise das existentes,
bem como as áreas onde se pode intensificar a
integração da adaptação. Este processo também inclui o mapeamento de diferentes actores que podem apoiar a curto, médio e longo
prazos a sua implementação”, disse Vicente
joaquim, quinta-feira, na reunião de consulta
pública do Plano Nacional de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas da Região Sul.

NA UNISCED

Aposta em tecnologias
aprimora aprendizagem
A UNIVERSIDADE Aberta (UnISCED) tem vindo a
investir, nos últimos anos,
na capacitação e formação
contínua do corpo de tutores, bem como em tecnologias educativas, com
vista a melhorar as condições de apredizagem.
É graças a esta aposta
na qualidade do ensino e
aprendizagem virtual que a
instituição tem conseguido colocar mais técnicos
no mercado de trabalho. A
mais recente disponibilização de quadros ocorreu
com a graduação, semana
passada, de 857 técnicos
superiores nas cidades de
Tete, Quelimane e Maxixe.
Trata-se da terceira
cerimónia de graduação
depois de em 2019 e Maio
deste ano ter lançado ao
mercado de trabalho 946 e

2085 técnicos, respectivamente.
O reitor da UnISCED,
Isidro Manuel, defende que
trabalhar nas zonas rurais
não deve constituir obstáculo para a frequência e
conclusão de um curso superior, pois a instituição,
apesar de ser on-line, possui uma forte componente
prática com vista a assegurar uma formação integral
dos estudantes.
“O nosso foco está na
melhoria contínua do ambiente virtual de aprendizagem e consequentemente da qualidade do ensino,
no incremento de uma investigação científica voltada ao desenvolvimento
económico e social das
comunidades onde a UnISCED está inserida”, frisou
o reitor.

Assegurou ainda que a
instituição vai continuar
a apostar em tecnologias
educativas que permitirão
melhorar as condições de
atendimento e apoio aos
estudantes.
Apesar dos avanços
conseguidos durante este
período, Manuel disse estar ciente dos desafios que
se impõem para um ensino
on-line com a qualidade e
dimensão que o mercado
de trabalho a nível nacional e internacional demanda.
A UnISCED existe há
sete anos como uma instituição de Ensino Superior
no país, dispõe de 10 centros de recursos, 20 cursos
de licenciatura, quatro de
mestrado e com cerca de
13.400 estudantes

Acesse: https://t.me/Novojornal23
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Terça-feira, 7 de Dezembro de 2021

EM DOIS LIVROS NOVOS

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

Armando Artur partilha
“leituras e madrugadas”

O

tética e tematicamente rico,
escrito com recurso a uma
abordagem poético-narrativa cativante para prender o
leitor do princípio ao fim.
Por seu turno, o livro
“Minhas Leituras e Outros
Olhares” reúne crónicas
ensaísticas escritas e publicadas no jornal o “País” em
2019 e 2020.
É prefaciado pelo escritor
Ungulani Ba Ka Khosa, para
quem se está diante de “uma
incursão à memória, aos
tempos da descoberta, do
prazer, da fruição de encontrar um livro que acrescentou algo no mundo vivido,
de cruzar com um autor por
cuja vida nos sentimos atraídos porque se enlaça naquilo que sempre almejamos: a
liberdade de viver, pensar e
agir”.
Em nota de autor, Ar-

POETA Armando Artur lança amanhã, na
Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO), cidade
de Maputo, os livros “Outras
Noites, Outras Madrugadas”
e “Minhas Leituras e Outros
Olhares”.
A apresentação, que decorrerá de forma restrita devido à
pandemia do novo coronavírus, contará com os comentários dos jornalistas José dos
Remédios e Elton Pila, depoimentos dos escritores Ricardo Santos e Nelson Lineu,
e música de May Mbira.
“Outras Noites, Outras
Madrugadas”, primeiramente em Portugal pela Edições
Hórus, segue a mesma linha
de prosa poética moderna apresentada em “Muéry:
Elegia em Si Maior”, obra
publicada em 2019, alguns
meses depois de o autor ganhar o prémio BCI de Literatura 2018, com “A Reinvenção do Ser e a Dor da Pedra”.
De acordo com a Edições
Hórus, o livro apresenta uma
história ficcionada de um
jovem africano que, face às
vicissitudes do quotidiano, e
como em fuga de si próprio,
procura por melhores condições de vida e outro sentido
à sua existência fora do continente.
“Toda a história desenrola-se à volta do amor, da
precariedade de África e da
problemática existencial”,
escreveu a editora, que
afiança ainda ser um livro es-

PREVISÃO DE TEMPO
7 de Setembro de 2021

PEMBA
LICHINGA
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mando Artur diz serem “escritos versando sobre livros
e/ou autores que, tendo os
lido há já bastante tempo,
acabaram marcando de forma decisiva o meu percurso
literário”.
Armando Artur, natural
da Zambézia, publicou mais
de dez livros e possui uma
obra dispersa em revistas literárias, manuais didácticos,
antologias e jornais nacionais e internacionais.
Foi distinguido com os
principais prémios literários
do país, entre os quais o Prémio Nacional de Literatura e,
pelos 35 anos carreira literária, o José Craveirinha 2020.
Foi igualmente agraciado
com o título de doutor honoris causa em filosofia da arte
e literatura, pela Cypress International Institute University, do Malawi.

O “Pastor de Ventos” de Cabrita
“O PASTOR de Ventos” é título do livro
do escritor António Cabrita, que será
lançado hoje, na cidade de Maputo.
O livro, dirigido ao público infanto-juvenil, foi editado pela Escola Portuguesa de Moçambique – Centro de Ensino
e Língua Portuguesa (EPM-CELP) e tem
ilustrações da portuguesa Ivone Ralha.
António Cabrita nasceu em 1959 em
Almada, Portugal. Foi jornalista durante vinte e alguns anos, dezasseis dos
quais no semanário Expresso. Tem mais

de vinte e cinco livros publicados, entre
Portugal, Moçambique e Brasil.
Os seus últimos livros de poesia e ficção têm sido objecto de prémios e recebido a melhor recensão crítica. Destacam-se o Prémio do Pen Clube de 2018, para
a “Anatomia Comparada dos Animais
Selvagens” e a novela “A Paixão Segundo
João de Deus”, considerada pelo público
um dos dez melhores livros publicados
em Portugal em 2018.
Ivone Ralha nasceu em Lisboa em
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Maputo, aos 28/11/2021
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)
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1958. Bacharelou-se na Universidade
Eduardo Mondlane em 1981 e foi professora no Centro de Estudos Culturais
em Maputo. De regresso a Portugal enveredou pela área do Design Gráfico, na
Editora Caminho. Integrou a equipa fundadora do jornal Público. Trabalhou no
Diário de Notícias, na revista Cubo e no
jornal i antes de assumir a direcção gráfica do site Rede Angola. Desenha páginas,
livros, jornais, revistas, faz infografias,
ilustra e pinta.
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Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
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MARÉS
PREIA-MAR - Às 06.13 horas e às
18.28, com 3.46 e 3.37 metros, respectivamente

“Sucesso é o prémio dos trabalhadores”
- Valete, rapper português.
PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
05:40

HINO NACIONAL

05:45

GINÁSTICA: TXUNA A SAÚDE
COM ELVES TEMBE - “ROPE
SKIPPING”

JORNAL EM LÍNGUAS
MOÇAMBICANAS DIRECTO

17:45

GINÁSTICA: TXUNA A SAÚDE
COM JOSINA MAZIVE - “GIN
INFANTIL”

18:00

PRIMEIRA PAGINA DIRECTO

08:35

TELESCOLA: ENSINO
PRIMÁRIO - MATEMÁTICA 7ª
CLASSE DIRECTO

19:00

JORNAL DE DESPORTO
DIRECTO 		

09:00

NOTÍCIAS		

19:50

PUBLICIDADE		

09:05

TELESCOLA: ENSINO
SECUNDÁRIO - FILOSOFIA
12ª CLASSE		
DIRECTO

20:00

TELEJORNAL DIRECTO

21:15

GRANDE DEBATE
:PARTICIPAÇÃO DAS
MULHER NOS PROCESSOS DE
CONSOLIDAÇÃO DA PAZ EM
MOÇAMBIQUE

22:30

TELENOVELA: “HINO À
ALEGRIA” TELENOVELA:
“MARIA MADALENA”

23:30

ANTENA DO SOLDADO
REPETIÇÃO

00:00

JUNTOS À TARDE		
REPETIÇÃO

01:00

PRIMEIRA PAGINA		
REPETIÇÃO

02:00

ENCONTROS DA MALTA		
REPETIÇÃO

03:00

TUDO ÀS 10 REPETIÇÃO

04:50

JORNAL DE DESPORTO		
REPETIÇÃO

05:40

HINO NACIONAL

Impressão da Estratégia de Comunicação do Ensino Bilingue

11:05

TUDO ÀS 10			
DIRECTO – 2ª PARTE

1. O Governo de Moçambique (GdM) recebeu um crédito dos parceiros de cooperação para
financiamento do Fundo de Apoio ao Sector de Educação (FASE) e pretende aplicar parte dos
fundos para o pagamento de despesas relativas à contratação de empresas interessadas e
elegíveis para a Impressão da Estratégia de Comunicação do Ensino Bilingue.

12:00

NOTÍCIAS		

12:05

FUN ZONE REPETIÇÃO

13:00

JORNAL DA TARDE

14:00

AGORA NÓS: O QUE É
CASAMENTO TRADICIONAL
REPETIÇÃO		

2. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH), através do
Departamento de Aquisições convida empresas interessadas e elegíveis a apresentarem
propostas fechadas para prestação dos serviços acima mencionados.

15:00

NOTÍCIAS		

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
00:00- MÚSICA

13:00- INFORMATIVO CORONAVIRUS

00:20- FLASH CULTURAL

13:30- MUSICA

00:40- MÚSICA

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

00:45- PROMOÇÃO DO NGOMA

14:30- MUSICA

02:00- É DESPORTO

15:30- Á MULHER

03:05- MUSICA

16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

04:57- HINO NACIONAL

16:15- MUSICA

05:10- CAMPO E DESENVOVIMENTO

16:30- JULGAMENTO DIVIDAS NÃO
DECLARADAS

5. O período de validade das Propostas será de 90 dias.

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 29 de
Dezembro de 2021 e serão abertas em sessão pública, no mesmo local, às 10.15 horas, na
presença dos representantes dos concorrentes que desejarem assistir ao acto.

06:00- JORNAL DA MANHÃ

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

17:10- ECONOMIA PARA TODOS
17:15- MUSICA

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

17:30- RADIO ESCOLA/ ENSINO
SECUNDARIO

08:15- INSS

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

08:20-O NOSSO PORTUGUES

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

08:25- MUSICA

18:30- INDUSTRIA EXTRACTIVA

08:45- PETRÓLEO E GÁS DE A A
Z(REPETIÇÃO)

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

09:10- VERÃO
10:30- JULGAMENTO DIVIDAS NÃO
DECLARADAS

11367

17:00

TELESCOLA: ENSINO
PRIMÁRIO - MATEMÁTICA 5ª
CLASSE DIRECTO

NOTÍCIAS		

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

ENCONTROS DA MALTA		
DIRECTO		

08:10

11:00

7. Será exigida a apresentação de garantia provisória juntamente com a proposta no valor de
80.000,00MT (oitenta mil meticais), com validade de 120 dias.

NOTÍCIAS

DESENHOS ANIMADOS:
CÓDIGO DO PUZZLE - A
PAREDE DE SOMBRAS
EPISÓDIO 09 DIRECTO

TUDO ÀS 10			
DIRECTO – 1ª PARTE

4. Os documentos do concurso poderão ser adquiridos no mesmo endereço a partir do dia 9 de
Dezembro de 2021, durante as horas normais do expediente, mediante o depósito de quantia
não reembolsável de 1.000,00MT na seguinte conta bancária:

16:00
16:05

08:00

10:05

3. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter informações adicionais no Departamento de Aquisições do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) e inspecionar os documentos de concurso no endereço abaixo durante as horas normais de expediente.

TELESCOLA - FÍSICA		
DIRECTO		

BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO

NOTÍCIAS		

Ref: FASE – 120/21/DAQUI/RFB/GO
_________________________

15:05

06:00

10:00

Anúncio de Concurso Público

Maputo, Dezembro de 2021

BAIXA-MAR - Às 00.07 horas e às
12.24, com 0.72 e 0.86 metros, respectivamente

PENSAMENTO DO DIA

A HORA DO CTP - TETE:
“CAFÉ DO ZAMBEZE”		
DIRECTO / TETE

Email: Dinis.Machaul@mined.gov.mz e aquisicoes.minedh@gmail.com

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

41 /26

CHIMOIO

09:30

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho n.º 167, 7º Andar, Sala 703
Telefone (+258) 21 490335 -

O NOTÍCIAS DEDICA DIARIAMENTE
UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

QUELIMANE

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

Standard Bank - Conta Nº.: 108-202374-100-8 - NIB: 000301080202374100805
SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

NAMPULA

38/23

LUA NOVA - Será no sábado, às 03:46 horas

AVISO

Vértice

TETE
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FASE DA LUA

PUBLICIDADE

O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas
em vigor, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31
de Dezembro correm éditos de 30 (trinta) dias, a
contar da segunda publicação no jornal “Notícias”,
chamando a quem se julgue com direito a opor-se
que seja atribuída a Concessão Mineira número
10855C, para Calcário, no distrito de Moamba, na
província de Maputo, a favor da requerente CHINA-MOZAMBIQUE CEMENT & MINING DEVELOPMENT COMPANY IX, LIMITADA, com as seguintes
coordenadas geográficas:

32/25

11:10- RADIO ESCOLA /ENSINO
PRIMARIO
11:30- PARABENS A VOCÊ

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE
19:02- MAGAZINE DESPORTIVO
19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
19:30- JORNAL DA NOITE
20:00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS

12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE

20:30- COMPACTO JULGAMENTO DAS
DIVIDAS NÃO DECLARADAS

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

21:05- ÚLTIMO TEMPO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

23:15- INSS

12:30- JORNAL DA TARDE

23:20- MUSICA

NOTICIÁRIOS: 01, 03, , 05, 06, 07, 08, 9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 21,
22:00 E 23:00 HORAS. …/anm

24

Acesse: https://t.me/Novojornal

NECROLOGIA

Segunda-feira, 6 de Dezembro de 2021

JÚLIO EDUARDO
ZAMITH DE
FRANCO
CARRILHO

JÚLIO EDUARDO
ZAMITH DE FRANCO
CARRILHO

FARIDA SOCATA
MAHOMED

FALECEU

(26/6/1946 -5/12/2021)

FALECEU

(Antigo Ministro das Obras
Públicas e Habitação, da Indústria
e da Construção e Águas)

FALECEU
O Presidente do Conselho Municipal de Maputo e membros do Conselho Municipal tomaram conhecimento
com profunda mágoa e consternação do falecimento do
Arquitecto JÚLIO EDUARDO ZAMITH DE FRANCO CARRILHO, antigo Ministro das Obras Públicas e Habitação,
da Indústria e da Construção e Águas, poeta e professor
Universitário, ocorrido em Maputo, no dia 5/12/2021, vítima de doença. Pela perda irreparável desta incontornável
figura, que muito contribuiu para o desenvolvimento da
nossa bela cidade das acácias e jacarandás, em nome
dos munícipes, Conselho Municipal e em seu nome próprio, Sua Excelência Dr. Eneas da Conceição Comiche,
Presidente do Conselho Municipal de Maputo lamenta a
partida deste filho de Moçambique e Ilustre Munícipe de
Maputo. Neste momento de dor e luto, endereça as mais
sentidas condolências à família enlutada. Paz à sua alma.
11385

GILDA JUDAS XIVITE
PAULO MATHE
FALECEU
Seus pais Judas Mathe e Dorcaze Xivite Mathe. irmãos Argélia,
Olga, Alzira, Unilde, Guidion,
Paulo e Egas, filha Edith Chauke, netos Nosipho,
Nokukhanya e amigos comunicam o desaparecimento físico da Sra. GILDA JUDAS XIVITE PAULO
MATHE, ocorrido no sábado, dia 4/12/2021, na sua
residência, vítima de doença, cujo funeral se realiza
hoje, dia 7/12/2021, no Cemitério de Michafutene,
às 11.00 horas, antecedido de velório na na sua
residência, às 9.30 horas. Paz à sua alma.

A Ordem dos Arquitectos de Moçambique e toda
a classe profissional comunicam com pesar
o falecimento do Arquitecto JÚLIO EDUARDO
ZAMITH DE FRANCO CARRILHO, Bastonário da
Ordem, ocorrido no dia 5/12/2021, em Maputo.
À família enlutada endereçam as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.
12537

JÚLIO EDUARDO
ZAMITH DE FRANCO
CARRILHO

Seu esposo Mussagy Jamú, filhos Murgue, Mandava, Samo e demais familiares comunicam com
profundo pesar o falecimento do seu ente querido FARIDA SOCATA MAHOMED, ocorrido no dia
6/12/2021, cujo funeral se realizou no mesmo dia,
no Cemitério de Lhanguene. Que Alah lhe dê Jannat.
12500

ISABEL
ALMOÇO
GUIRRUGO
(Vovó Angélica)

FALECEU
Damião Cumbane, Chaurina Sónia, Dirceu, Allen e
Kellin comunicam com profunda dor e consternação o falecimento da sua mãe, sogra e avó ISABEL
ALMOÇO GUIRRUGO, ocorrido na madrugada do
dia 5/12/2021, no Hospital Provincial de Inhambane,
cujo funeral se realiza hoje, dia 7/12/2021, na sua
terra natal, no povoado do Alto Malaiça, Cumbana,
distrito de Jangamo, Inhambane.

(26/6/1946-5/12/2021)

12503

FALECEU
A Presidente, Conselho de Administração, Executivo e todos membros da FDC cumprem o doloroso dever de comunicar o falecimento
de um dos seus administradores fundadores JÚLIO EDUARDO ZAMITH DE FRANCO CARRILHO, ocorrido no dia 5/12/2021. Agradecemos
por estes 75 anos, alguém a quem amamos, respeitamos e acomodámo-lo nos nossos corações e mentes. Os seus ensinamentos,
estilo de vida e liderança permanecem connosco como inspiração e
património cultural da nossa instituição. À Drª. Fernanda, ao Ntanzi,
à Taila e ao João, a nossa sincera solidariedade. A ti Júlio, a nossa
eterna gratidão por seres um de nós. Até sempre, descansa em paz.
11382

JÚLIO EDUARDO
ZAMITH DE FRANCO
CARRILHO

KAZUA DOS
ANJOS LUÍS
MABOTE
(3 anos de eterna saudade)

Todos sabemos que a morte faz parte da vida, mas
ela consegue sempre nos surpreender. Teus pais
Luís e Ester, irmãos Odílon, Anaguno, Luís (Bizwe)
e demais familiares recordam com profunda dor e
tristeza a passagem de 3 anos do seu desaparecimento físico e amanhã, irão depositar flores na sua
campa, no Cemitério de Michafutene, às 7.00 horas.
Te amaremos sempre. Descanse em paz.
11383

JÚLIO EDUARDO
CARRILHO

FALECEU

11380

ANTÓNIO CUAMBA
BAMBAMBA
FALECEU
Seus netos, bisnetos e demais
familiares comunicam o falecimento do seu ente querido ANTÓNIO CUAMBA BAMBAMBA (avô Zacarias), ocorrido no
dia 4/12/2021, cujo funeral se realiza amanhã,
dia 8/12/2021, às 11.00 horas, no Cemitério da
Texlom-Matola, antecedido de velório às 9.00
horas, na sua residência, na Matola-Hanhane.
Paz à sua alma.
12545

ARQº JÚLIO EDUARDO ZAMITH
DE FRANCO CARRILHO
FALECEU
Foi com profundo pesar que João M. Salomão e Clara de Sousa
tomaram conhecimento do falecimento, a 5 de Dezembro de
2021, do ARQº JÚLIO EDUARDO ZAMITH DE FRANCO CARRILHO. Pela perda do seu colega e amigo, apresentam as mais profundas condolências à sua esposa, Dra. Fernanda Machungo, e aos filhos, Ntanzi e Taíla, bem
como às famílias Carrilho e Machungo. Que a sua alma descanse em paz.

12497

O Presidente do Conselho de Administração, Administradores e Secretariado Executivo do Fundo para
o Desenvolvimento Artístico e Cultural (FUNDAC)
comunicam com profunda mágoa e consternação o
falecimento do Sr. JÚLIO EDUARDO ZAMITH DE FRANCO CARRILHO, Primeiro Presidente do Conselho de
Administração do FUNDAC de 1989 a 1994, ocorrido
no dia 5/12/2021, em Maputo. À família enlutada endereçam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
12531

ANTÓNIO CUAMBA
BAMBAMBA

FALECEU
A Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional (ACLLN), Secretariado do Comité
Nacional e todos Associados comunicam com profunda dor e consternação o falecimento do Camarada JÚLIO EDUARDO CARRILHO, Veterano da Luta
de Libertação Nacional, ocorrido no dia 5/12/2021,
vítima de doença, cujo funeral se realiza em data a
anunciar oportunamente. Descanse em paz, Camarada JÚLIO EDUARDO CARRILHO.
11379

LUÍS TOMÁS
SANDE
FALECEU

FALECEU
Seus filhos, irmãos, cunhados
e demais familiares comunicam o falecimento do seu ente querido ANTÓNIO CUAMBA BAMBAMBA, ocorrido no
dia 4/12/2021, cujo funeral se realiza amanhã,
dia 8/12/2021, às 11.00 horas, no Cemitério da
Texlom-Matola, antecedido de velório às 9.00
horas, na sua residência, na Matola-Hanhane.
Paz à sua alma.
12546

A Ministra da Terra e Ambiente,
Vice- Ministro, Secretária Permanente, membros do Conselho
Consultivo e funcionários em geral comunicam com
profunda mágoa e consternação o desaparecimento físico do Sr. LUÍS TOMÁS SANDE, funcionário
deste Ministério, por morte súbita, ocorrido no
dia 4/12/2021, em Nampula, cujo funeral se realiza
amanhã, dia 8/12/2021, às 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido de missa de corpo
presente, às 8.00 horas, na sua residência, sita no
Bairro Memo, próximo à Escola Primária Completa
12 de Outubro. À família enlutada apresentam as
mais sentidas condolências. Paz à sua alma. 11364
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JÚLIO EDUARDO
ZAMITH CARRILHO

RAMESHA
CHANDRA DEUGI

MARCELINO
MACOME

FALECEU

FALECEU

(Mensagem de agradecimento)

Foi com profunda mágoa e consternação que o Ministro, Vice-Ministra, Secretário Permanente,
membros do Conselho Consultivo do Ministro e
funcionários em geral do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, tomaram
conhecimento do falecimento do arquitecto JÚLIO
EDUARDO ZAMITH CARRILHO, antigo Ministro desta instituição, ocorrido no dia 5/12/2021. À família
enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
13099

Sua esposa Chandrika, filhos Nimisha, Milan, Ronak e Amisha,
genro Ananda, noras Esperança, Dimple, netos Yash, Kush, Vanessa, Shalini e
Dvij comunicam com profunda mágoa e consternação o falecimento do seu ente querido RAMESHA
CHANDRA DEUGI, ocorrido no dia 28/11/2021,
cujas cerimónias de cremação ocorreram no dia
29/11/2021, no crematório da comunidade Hindu,
do Cemitério de Lhanguene. Aum Shantih Shantih
Shantih.
11342

12530

AVISO

Latitude

Longitude

1

-14

38

0,00

34 24

0,00

2

-14

38

0,00

34 32

10,00

3

-14

40

0,00

34 32

10,00

4

-14

40

0,00

34 32

0,00

5

-14

40

30,00

34 32

0,00

6

-14

40

30,00

34 31

0,00

7

-14

42

0,00

34 31

0,00

8

-14

42

0,00

34 31

30,00

9

-14

43

20,00

34 31

30,00

10

-14

43

20,00

34 31

0,00

11

-14

45

20,00

34 31

0,00

12

-14

45

20,00

34 27

0,00

13

-14

42

30,00

34 27

0,00

14

-14

42

30,00

34 24

0,00

Maputo, a 1/12/2021
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)
12493

Concurso Limitado n.º 47A000141/CL/28/2021,
Contratação de uma Empresa para a Prestação de Serviços de
Manutenção e Reparação do Gerador do Ministério das Obras
Públicas Habitação e Recursos Hídricos

O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH) pretende
contratar uma empresa para o fornecimento de equipamento informatico. Assim,
convida-se empresas elegíveis e interessadas a apresentarem propostas fechadas e
seladas.
Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos do
concurso ou adquiri-los no endereço indicado no número 4 deste anúncio mediante
o pagamento não reembolsável de 500,00MT.

3.

O período de válidade das propostas será de 90 dias.

4.

As propostas deverão ser entregues até às 11.00 horas do dia 21 de Dezembro de
2021, data em que as mesmas serão abertas em sessão pública pelas 11.15 horas no
endereço abaixo indicado, na presença dos concorrentes que desejarem participar.
Departamento de Aquisções do MOPHRH

1. O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH)
pretende contratar uma empresa para o serviço de manutenção e reparação
do gerador de emergência.
2. Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos
do concurso ou adquiri-los no endereço indicado no número 4 deste
anúncio mediante o pagamento, não reembolsável de 500,00MT.
3. O período de validade das propostas é de 90 dias.

Rua da imprensa, 2.o andar
Maputo – Moçambique

4. As propostas deverão ser entregues até às 11:00 horas do dia 21 de
Dezembro de 2021, data em que as mesmas serão abertas em sessão
pública pelas 11:15 horas no endereço abaixo indicado, na presença dos
concorrentes que desejarem participar.

O Anúncio de posicionamento será feito no dia 23 de Dezembro de 2021 pelas
14.00 horas no endereço acima indicado

5. O anúncio de posicionamento será feito no dia 23 de Dezembro de 2021,
pelas 11.00h no endereço indicado no número 4 deste anúncio.

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.

6. 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 Dezembro de 2021
O Departamento de Aquisições

13054

MORADIAS tipo 4, no Condomínio Marés, vende-se por 800 000USD; duplex
no Caracol por 850 000USD; flats com
vista ao mar por 18 500 000,00MT; Av
Marginal por 27 000 000,00MT; Av.
Friederich Engels, propriedades com
4000m² por 3 500 000USD; 5.4 hectares
por 350USD/m²; Av. Marginal 5 000m²
por 2 500 000USD; Av. Angola, moradias
novas por 5 000 000,00MT. Contacto:
82-4795100 ou 84-4075915.

ESPAÇO próprio para armazéns,
criação de animais e ou agricultura,
com 3 hectares, DUAT e mais 2 para
regularização (8 mil), ao lado da estrada
e perto da ponte da vila da Moamba.
Contacto: +258867648339
FLATS: tipo 3, num 3º andar e último,
com dependência e parqueamento,
no Bairro Central, vende-se por 7 000
000,00MT; tipo 3, num R/C com dependência, na zona da ex-Tricamo por 3 200
000,00MT; tipo 1, num 3º andar, próximo
ao Mandela por 2 500 000,00MT; ruína
com 35x12m, na Av. 24 de Julho, no Alto
Maé por 20 000 000,00MT, negociáveis.
Contacto: 84-2194513.

Maputo, aos 6 de Dezembro de 2021
O Departamento de Aquisições

LUXUOSA PENTHOUSE com 605m²,
na Av. Marginal, Condomínio Super
Marés, num 6º andar e último, tipo 4,
com 2 suites (master room), closet,
cozinha americana equipada, 3 salas
super espaçosas, 2wc auxiliares, com
vista panorâmica para o mar, 60% das
paredes são de vidro, área de serviços,
2 arrumos: 1) rotineiro, 2) não rotineiro,
1/2 wc, área de lazer para adultos e
crianças, piscina de céu aberto, elevador
privativo, estacionamento para 4 carros
(privativo), segurança 24.00 horas, com
ginásio, supermercado e banco, entre
outros serviços no condomínio, vende-se por 65 000 000,00MT, entrega imediata. Contacto: 84-7169565, Macamo.

12538

FLAT tipo 3, suite, 2wc, num 2º andar, na Polana, vende-se por 9 000
000,00MT; tipo 3, suite, 2wc, dependências, num 2º andar, na Malhangalene
por 7 500 000,00MT; tipo 4, 2wc, num
9º andar, com elevador na Belita por 3
500 000,00MT. Contacto: 84-5696206.
11314

DEPENDÊNCIA com 3 quartos, 2
salas, água, instalação eléctrica, num
terreno de 30x15m, com muro, localizada no Kumbeza, vende-se por 1 300
000,00MT, negociáveis, sem intermediários. Contacto: 87-0040993.
11212

ARRENDA-SE
DUPLEX independente, tipo 5, na
Av. Mao Tsé Tung, arrenda-se por 178
000,00MT; tipo 4, na Coop com anexos
por 85 000,00MT; independente com
+20 gabinetes, na Julius Nyerere por
8500USD; tipo 3, com suite, na cidade
da Matola, + hospedagem tipo 1, com
piscina por 70 000,00MT; vivenda tipo
4, suite, no Tchumene com piscina por
40 000,00MT; apartamento na Polana,
tipo 3, com suites por 65 000,00MT.
Contacto: 86-8945040 ou 84-3945040.

12446

12481

TRIPLEX na Sommerschield, tipo
5, com suite, vende-se por 40 000
000,00MT; tipo 3, com suite, na Coop
por 18 500 000,00MT; tipo 4, com suite
e piscina, na C. Matola por 12 500
000,00MT; tipo 5, com suite e 3 salas
no Belo Horizonte por 18 500 000,00MT;
duplex na Matola-Rio, tipo 3, com suite
por 2 800 000,00MT; apartamentos no
Alto Maé, tipo 3, com quintal por 5 890
000,00MT; estaleiro no Zimpeto com gabinetes e oficina por 13 950 000,00MT.
Contacto: 86-8945040 ou 84-3945040.

ESCRITÓRIOS BUSINESS CENTRE
dispõe de gabinetes fechados e equipados, arrendam-se a partir de 17
500,00MT; mesas, postos de trabalho,
a partir de 7 500,00MT; restaurante,
explanada, espaços para eventos, reuniões ou festas. Contacto: 86-0659047,
82-8945040 ou 84-5171252.

12481

PROPRIEDADE na Sommerschield-2
de 15x30m, vende-se por 3 600
000,00MT; propriedade no Kumbeza,
de 20x40m por 800 000,00MT; propriedade na Mozal, de 15x30m por 1 000
000,00MT; propriedade no Belo Horizonte, de 15x30m por 1 000 000,00MT.
Contacto: 84-7196690 ou 82-6840156..
12494

VIVENDA tipo 3, com cobertura de
lage (placa), quartos com guarda-fatos,
dependência tipo 1 completa e garagem,
numa área de 20x40, no B. Jardim, vende-se por 3 500 000,00MT; tipo 2, num 3º
andar, espaçosa, no Bairro Central por 4
800 000,00MT; tipo 2, num 7º andar, no
Alto Maé por 4 000 000,00MT. Contacto:
82-4433330 ou 84-7234033, Nuvunga.

12489

FLAT tipo 2, num 1º andar, na Av. Julius
Nyerere, arrenda-se por 50 000,00MT
ou vende-se por 10 000 000,00MT; tipo
3, muito grande, 3wc, num 6º andar, sem
elevador, no B. Polana por 30 000,00MT;
tipo 3, num 1º andar, no Alto Maé por 25
000,00MT; tipo 4, num 1º andar, 2wc e
garagem, no Alto Maé por 30 000,00MT.
Contacto: 84-7234033 ou 82-4433330,
Nuvunga.
12592

FLAT tipo 2, num 4º andar, no Ponto
Final, arrenda-se por 25 000,00MT; flat
tipo 2, num 1º andar, no Alto Maé por 20
000,00MT; flat tipo 3, num 15º andar, na
Polana por 20 000,00MT; flat tipo 2, num
8º andar, no Alto Maé por 15 000,00MT;
flat tipo 3, num 1º andar no Alto Maé por
25 000,00MT. Contacto: 84-3966886 ou
82-5754440.
12518

PRECISA-SE

12492

Departamento de Aquisições do MOPHRH
Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
Rua da imprensa, 2.o andar
Maputo – Moçambique

Edifíco da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento

APARTAMENTO tipo 1, luxuoso, no
Condomínio Jacarandá, Bairro da Polana-Cimento em Maputo, vende-se por
10 000 000,00MT, negociáveis, entrega
imediata. Contacto: 87-2700000, 844128016 ou 82-4715800, qualquer hora.

12461

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Concurso Limitado n.º 47A000141/CL /29/2021
Contratação de uma Empresa para o Fornecimento de
Equipamento Informático ao Ministério das Obras Públicas,
Habitação e Recursos Hídricos

VENDE-SE

12466

PUBLICIDADE

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

VENDE-SE

12050

O Instituto Nacional de Minas faz saber que
nos termos do artigo 27 do Regulamento
da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo
Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro
correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar
da segunda publicação no jornal “Notícias”,
chamando a quem se julgue com direito
a opor-se que seja atribuída a Licença de
Prospecção e Pesquisa número 10857L,
para Terras Raras, nos distritos de Angónia
e Tsangano, na província de Tete, a favor
da requerente Africa Rare Metal Mining
Development Company B, Limitada, com
as seguintes coordenadas geográficas:
Vértice

6.

FALECEU

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

A Direcção da Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico da Universidade Eduardo Mondlane,
docentes, discentes e CTA comunicam com profunda tristeza e consternação o falecimento do seu Prof.
JÚLIO EDUARDO ZAMITH DE FRANCO CARRILHO,
ocorrido no dia 5/12/2021, na cidade de Maputo,
cujas cerimónias fúnebres se realizam em data e
local a anunciar oportunamente. Paz à sua alma.

5.

FARIDA SOCATA
MAHOMED

12500

FALECEU

2.

11386

Seus sobrinhos Anabela, Arlindo, Sandra
e Jossara, cunhados Amélia, Latif e demais familiares
comunicam com profundo pesar o falecimento do seu
ente querido FARIDA SOCATA MAHOMED, ocorrido no
dia 6/12/2021, cujo funeral se realizou no mesmo dia, no
Cemitério de Lhanguene. Que Allah lhe dê Jannat.

JÚLIO EDUARDO
ZAMITH DE FRANCO
CARRILHO

1.

Sua esposa Suzete Jorge, filhos Manuel e Vânia,
genro Nelson, netas, famílias Macome e Jorge
agradecem ao pessoal de saúde, governo, Clube de
Desporto de Maxaquene, Comité Olímpico Nacional
e Internacional, igreja, amigos e a todos que directa
e indirectamente acompanharam neste processo de
luta pela saúde do nosso ente querido até ao seu
último minuto de vida. Bem hajam!

13054

EDIFÍCIO com 8 apartamentos, na Rua
da Malhangalene, perto do Hospital
Shifa, no Bairro da Maxaquene, vende-se por 33 000 000,00MT, negociáveis.
Contacto: 84-8706884 ou 86-4312550.
12501

FLAT tipo 2, num 1º andar, no B. Central,
vende-se por 4 000 000,00MT; flat tipo
2, num 2º andar, no B. Central por 5 500
000,00MT; flat tipo 3, num 7º andar, na
Coop por 7 000 000,00MT; flat tipo 3,
num 1º andar, na Malhangalene por 5
500 000,00MT; flat tipo 1, com anexo,
num 3º andar, no Alto Maé por 2 600
000,00MT. Contacto: 84-3966886 ou
82-5754440.
12518

APARTAMENTO tipo 3, salas de jantar e visita, 2 varandas, wc, cozinha
espaçosa, área de serviço, garagem
para 5 carros, água 24.00 horas, prédio
pequeno, num 2º andar e último, dependência para empregada com wc, no
Bairro da Sommerschield, na Av. Paulo
Samuel Kankhomba, vende-se por 11
000 000,00MT. Nota: quintal espaçoso,
dividido com apenas uma família do 1º
andar. Contacto: 86-8751000.
12529

PRECISA-SE para comprar, vender, ou
arrendar: hotéis, prédios, condomínios,
lodges, vivendas, apartamentos, fábricas, armazéns, projectos e ou outros
tipos de imóveis, faz-se gestão imobiliária. Contacto: Agência Imobiliária,
Rua da Justiça 94, Maputo (transversal
à Av. Mao-Tsé-Tung), ou 82-8945040,
86-8945040 ou 84-3945040.
12481

VIATURAS
TOYOTA MARK-X, branco de 2006,
com som, jantes especiais, 5 lugares,
vende-se por 320 000,00MT; Nissan
Lafesta, vermelho de 2005, sunroof
longo, com 7 lugares, com som, jantes
especiais por 175 000,00MT; Land
Rover FreeLander V6, jantes especiais,
Crystal Light, de 5 lugares. Contacto: 828945040, 86-8945040 ou 84-3945040.
12481

TOYOTA HI-LUX D4D 4x4, Double Cab,
a diesel, caixa manual, em condições
impecáveis, único proprietário, vende-se por 1 100 000,00MT, negociáveis.
Contacto: 84-6057555.
12502
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N LIGA DOS CAMPEÕES EUROPEUS N LIGA DOS CAMPEÕES EUROPEUS N

Noite de decisões
no Dragão e San Siro

Após empatar em Madrid, o Porto vai jogar tudo para o apuramento

N

OITE decisiva da Liga
dos Campeões Europeus no Grupo “B”, a
partir das 22.00 horas.
O Porto conclui a campanha em casa diante do Atléti-

co, numa altura em que as duas
equipas procuram confirmar o
segundo lugar, atrás do primeiro
classificado e já apurado Liverpool, embora o Milan também
ainda esteja na corrida.

Os “Dragões”, que empataram 0-0 na ronda inicial, em
Madrid, seguem logo abaixo dos
“Reds” com cinco pontos, mais
um do que o Milan e o Atlético.
Os “colchoneros” chegam ao Es-

tádio do Dragão depois de terem
perdido três jogos seguidos pela
primeira vez na competição. Por
tudo isto, o Porto passa à fase a
eliminar se vencer ou mesmo se
empatar e o Milan não ganhar,
ao passo que o Atlético segue em
frente se vencer e o Milan não.
Para o Grupo “C”, após duas
derrotas nas duas primeiras jornadas, o Sporting chega à sexta
ronda como a única equipa portuguesa confirmada nos oitavos-de-final. A segunda presença
dos “Leões” na fase a eliminar
da “Champions League” ficou
confirmada na sequência das brilhantes três vitórias seguidas na
competição, a última das quais,
por 3-1, relegando o Dortmund
para a Liga Europa.
A fechar, o Sporting desloca-se a Amesterdão para tentar
impedir o Ajax, apurado também como primeiro classificado
do Grupo “C”, de somar o sexto
triunfo em seis jogos, numa sequência que começou precisamente com o triunfo, por 5-1,
no Estádio José Alvalade. Noutra
partida do grupo, o Dortmund,
seis pontos, recebe os turcos do
Besiktas, sem qualquer ponto.
No Grupo “D”, Luka

TAÇA CAF

Interclube eliminado

Modrić será o 43º jogador a chegar aos 100 jogos na história da
prova se entrar em campo pelo
Real Madrid no jogo contra o Inter. As duas equipas já estão apuradas, com 12 e dez pontos, respectivamente. Shaktar Donetsh,
um ponto, recebe Sheriff, seis
pontos.
No Grupo “A”, o interesse é
no apuramento para a Liga Europa, uma vez o Club Brugge e o RB
Leipzig somarem quatro pontos
cada. Manchester City, 12 pontos, visita os alemães, enquanto o
PSG, oito pontos, recebe os belgas. Estes dois jogos realizam-se
a partir das 19.45 horas.

Angolanos do Interclube caíram diante dos costa-marfinenses do Asec Mimosa

JOGOS
19.45 HORAS
GRUPO “A”
PSG - Club Brugge e RB Leipzig Man. City
22.00 HORAS
GRUPO “B”
Porto - Atlético e AC Milan - Liverpool
GRUPO “C”
Ajax - Sporting e Dortmund Besiktas
GRUPO “D”
Real Madrid - Inter e Shaktar Donetsh - Sheriff

O INTERCLUBE de Angola
foi domingo afastado da última eliminatória de acesso à
fase de grupos da Taça CAF,
após derrota diante do Asec
Mimosa, da Costa do Marfim, por 2-3, em Luanda.
Os dois golos marcados
por Mano Calesso não foram suficientes para anular
a desvantagem de 0-2, em
Abidjan, no jogo da primeira
“mão”, agravado pelos três

marcados pelos costa-marfinenses.
O futebol angolano, mais
vez, fica sem qualquer representante na segunda
competição mais importante do continente africano, a
nível de clubes.
Nota ainda para o apuramento do Simba da Tanzania, ex-equipa de Luís
Miquissone. Os “leões”
perderam, por 2-1, frente

ao Red Arrows, mas tinham
ganho, por 3-0, na primeira
“mão”.
LISTA COMPLETA
DOS APURADOS
Otôho d´Oyo, Simba
SC, TP Mazembe, Asec Mimosas, CotonSport, Daring
Club Motema, Enyimba, Al-Masry, Pyramids, Al Ahly
Tripolli, Zanaco, JS Saoura,
Sfaxien e RSB Berkane.

PUBLICIDADE

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

ANÚNCIO
Faz-se saber, que nesta Secção e Cartório correm termos processuais uns Autos de Acção Executiva
para Pagamento de Quantia Certa, registados sob o nº 50/19, em que é exequente African
Banking Corporation Moçambique, S.A., com sede na Rua dos Desportistas, nº 733, JAT 6-3, 13º
andar, na cidade de Maputo e executados: Padaria Mondlane, E.I., com sede no bairro Campoane,
Município de Boane e Lino Mondlane, residente no Município de Boane, para pagamento de
quantia exequenda no valor de 644 692,00MT (seiscentos e quarenta e quatro mil e seiscentos
noventa e dois meticais), que foi designado o dia 16 de Dezembro de 2021, pelas 9.30 horas,
para abertura de propostas a serem apresentadas no Cartório deste Tribunal em cartas fechadas,
até trinta minutos antes da hora marcada para a venda do imóvel abaixo indicado em primeira
praça:
Verba única
Uma parcela trinta e quatro barra trinta e cinco, localizada no atalhoamento de Campoane, com a
área de novecentos metros quadrados e confronta a partir de Sul seguindo por Oeste com talhões
número trinta e seis, vinte e três, vinte e dois, trinta e três e rua pública. Este prédio acha-se inscrito
sob o número sessenta e um mil novecentos trinta e sete, a folhas cento trinta e quatro do livro “G”
barra sessenta e sete, a favor de Lino Mondlane, divorciado, natural de Manjacaze, residente em
Campoane, distrito de Boane. Sobre a mesma incide o seguinte encargo: sobre a mesma parcela
em questão foi constituída uma hipoteca a favor do exequente, a hipoteca inscrita sob o número
setenta e nove mil trezentos e sete a folhas oitenta e seis verso do livro “C” barra noventa e dois a
favor de African Banking Corporation Moçambique SA, com sede na Rua dos Desportistas, nº
733, JAT 6-3, 13º andar na cidade de Maputo, constituída por Lino Mondlane, pelo valor de 644
692,00MT (seiscentos e quarenta e quatro mil e seiscentos noventa e dois meticais).
O imóvel poderá ser examinado no atalhoamento de Campoane, Município de Boane, nos dias úteis,
das sete horas e trinta minutos às quinze horas e trinta minutos, ficando o fiel depositário obrigado
a mostrar o mesmo imóvel que se pretende examinar, nos termos do artigo 891 do C.P. Civil.
Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima e da data e hora descritas.

Matola, aos vinte e nove de Novembro de dois mil e vinte e um
O Escrivão de Direito
Alfredo César Bila
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Domingos Samuel
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A CAMINHO DA BAL

Ferroviário enfrenta
reforçado Cobra Sports

A

CAMINHADA decisiva para Basketball
Africa League (BAL)
inicia hoje com o
Ferroviário da Beira
a defrontar Cobra Sports do
Sudão do Sul, às 15:30 horas,
no Wembley Arena, em Joanesburgo (África do Sul).
A partida está marcada
para as 15:30 horas no Wembley Arena e está inserida na
Divisão Este da Liga milionária, co-organizada pela NBA e
FIBA-África.
O Cobra Sport chega a esta
fase da competição reforçado. O adversário assegurou os
préstimos do queniano Tom
Wamukota, que esteve na edição inaugural da BAL, ao serviço do Patriots BC, onde ocupou
a quarta posição, depois de
perder (97-68) diante do Petro
do Luanda.
A prova deveria ter começado ontem, com dois
grupos, mas só arranca hoje
em um grupo, mantendo o
modelo de disputa de todos
contra todos, seguindo-se as
meias-finais e final para apurar os três primeiros classificados.
O Cobra Sports, lembre-se, chegou a esta fase por

via de convite, depois de ter
perdido duas partidas nas eliminatórias que se disputaram
em Outubro, em Dar-Es-Salam (Tanzania). As derrotas
foram diante do New Star do
Burundi por 67-42 e Ulinzi

Warriors do Quénia por 5347. Mas desta vez o Cobra
quer fazer diferente e ocupar
um dos tão almejados três lugares da Divisão Este.
Os “locomotivas” de Chiveve, comandados pelo téc-

nico espanhol, Luiz Hernandez, contam com os seguintes
atletas: Egídio Zandamela
(emprestado ao Costa do Sol)
e Austin Mofunanya (americano com origens nigerianas), Ismael Nurmamad,

Orlando Novela, Ermelindo Novela, Elves Honwana,
Helton Ubisse, Ayad Munguambe, Armando Baptista,
Célio Chirrombe, William
Perry (americano) e Jermell
Kennedy (canadense).

ÉPOCA FUTEBOLÍSTICA-2022

Inscrições de jogadores em curso
O PRIMEIRO período de inscrição de jogadores de futebol
no país para a época 2022 iniciou ontem (6 de Dezembro)
e vai decorrer até o dia 26 de
Fevereiro, de acordo com o
“comunicado oficial número 1” da Federação Moçambicana de Futebol (FMF).
O documento refere que o
processo de inscrição com a
transferência nacional ou internacional deve dar entrada
na FMF no período referido,

advertindo-se que nenhuma
inscrição será aceite depois
de 26 de Fevereiro.
Por seu turno, o período
para a inscrição de jogadores
de escalão de formação, que
também começou ontem, vai
terminar a 30 de Junho próximo.
A FMF informa que as inscrições com transferência internacional são deferidas pela
entidade máxima do futebol
nacional após a recepção do

certificado internacional do
jogador e ainda com o processo de residência em Moçambique legalizado perante as
autoridades governamentais,
sendo que, sem os referidos
documentos, a FMF reserva-se no direito de rejeitar a referida inscrição.
Faz-se saber que as inscrições de jogadores no período
de transferência a meio da
época irão decorrer de 1 a 30
de Junho, para atletas nacio-

nais, como para internacionais.
Neste processo, o registo de jogador e treinador estrangeiros depende obrigatoriamente da verificação da
regularização da sua situação
legal em Moçambique, atestada mediante a entrega, na
respectiva associação provin-

cial e/ou FMF, de uma cópia
certificada dos documentos
de identificação e legalmente
exigidos com vista a entrada
e permanência em território
moçambicano, não devendo
participar em jogos oficiais
enquanto não for comunicado o deferimento da sua inscrição pela FMF.

Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as mãos com água e
sabão com frequência ou use um desinfectante a base de álcool a 70% e mantenha uma distância de pelo menos 2 metros das outras pessoas

PUBLICIDADE

COM QUATRO AQUISIÇÕES

Black Bulls fecha
plantel para 2022
A ASSOCIAÇÃO Black Bulls
garantiu a aquisição de quatro novos jogadores com vista
à disputa das provas internas
(Moçambola e a Taça de Moçambique) e as Afrotaças (a
Liga dos Campeões). Três dos
quatro reforços confirmados estiveram a representar
o Costa do Sol durante anos,
nomeadamente Manucho (lateral), Stephen e Nené (médios). Também o avançado
Paulo Soares, regressado aos
“touros”, após empréstimo
na época passada ao Ferroviário de Nacala, vai ser mais
uma opção para o ataque da
equipa orientada pelo técnico
português Hélder Duarte.
Com estas aquisições, os
“touros” assumem que já fecharam o plantel para a temporada de 2022.
Apesar de satisfeitos com
os componentes da equipa
para 2022, a direcção da Associação Black Bulls poderá, no
decorrer das provas, contratar mais jogadores, sobretudo
para os compromissos internacionais, que iniciam depois
do mês de Junho do próximo
ano.
A Associação Black Bulls
informou que, da equipa que
conquistou o Moçambola-2022, o avançado Heldinho e o guarda-redes Zacarias
Manjate são os únicos jogadores, até ao momento, que não
vão continuar a representar os
“touros” em 2022. Segundo
o director desportivo, Dino
Dulá, Zacarias, vai assumir o
papel de treinador de guarda-redes, tendo, inclusive, iniciado a formação na área.

A nossa Reportagem soube que durante a época passada, Zacarias, além de ser um
dos guarda-redes da equipa
campeã, auxiliou a equipa
técnica, concretamente no

treinamento dos guarda-redes, enquanto que Heldinho,
poucas vezes utilizado pelos
campeões nacionais, deverá
prosseguir a sua carreira em
outra colectividade.

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 n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, correm
éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença de Prospecção
e Pesquisa número 10841L, para Manganês e Minerais Associados, no distrito de
Changara, na província de Tete, a favor da requerente Yog Minerals III, Limitada, com
as seguintes coordenadas geográficas:
Vértice

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Manucho é a última aquisição da ABB

Latitude

Longitude

1

-16 26

30,00

32 49

20,00

2

-16 26

30,00

32 56

50,00

3

-16 29

0,00

32 56

50,00

4

-16 29

0,00

32 49

20,00

Maputo, aos 22/11/2021
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)
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Anúncio de Manifestação de Interesse
FASE – 035/21/DAQUI/QCBS/SC

Edição de Materiais da 4ª classe (Livros de leitura, Matemática e Manuais do professor) do Ensino Primário Bilingue em 19
Línguas Moçambicanas, incluindo em Língua Portuguesa
1. O Governo de Moçambique recebeu um crédito de parceiros de cooperação para apoio ao Plano Estratégico do Sector da Educação de
Moçambique e pretende aplicar parte deste financiamento para cobrir pagamentos elegíveis no Contrato para a Contratação de uma
consultoria para a Edição de Materiais da 4ª classe (Livros de leitura, Matemática e Manuais do professor) do Ensino Primário
Bilingue em 19 Línguas Moçambicanas, incluindo em Língua Portuguesa.
2. Por conseguinte, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano solicita empresas de consultoria elegíveis e qualificadas (“Consultores”) a manifestarem o seu interesse na prestação de serviços de consultoria acima referida. Os consultores interessados deverão
fornecer informações que demonstrem qualificações, experiência necessária e relevante para executar os serviços. Os critérios de pré-selecção são os seguintes: (i) Experiência geral da empresa, (ii) Experiência da empresa em Moçambique e em ambientes de trabalho semelhantes, e (iii) Prova de trabalhos similares realizados.
3. Os consultores serão seleccionados com base nos procedimentos estabelecidos no 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
4. Os consultores interessados poderão obter os Termos de Referência detalhados no endereço indicado abaixo ou solicitar uma cópia
electrónica através do seguinte endereço electrónico (E-mail): aquisicoes.minedh@gmail.com das 8.30 às 15.00 horas (GMT + 2),
5 dias antes da data de encerramento.
5. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até às 15.00 horas (GMT +2) de 21 de Dezembro de 2021
6. Endereço
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho n.º 167, 7º Andar
Tel.: +258 21 490335
Maputo - Moçambique
Email: aquisicoes.minedh@gmail.com

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

AVISO DE ANULAÇÃO DE EXAME DO
CONCURSO DE CONTRATAÇÃO
Na sequência do concurso de contratação publicado no jornal “Notícia”
do dia 27 de Agosto de 2021, informa-se a todos candidatos que concorreram nas Carreiras de Auxiliar Administrativo e Agente de Serviço, que
fica anulado o Exame Escrito realizado no sábado, dia 27/11/2021, no
Instituto Industrial e Comercial da Matola, entretanto, o mesmo exame terá
lugar no sábado dia 11/12/2021, na Escola Secundária da Matola, pelas
8.30h. Os candidatos devem ser portador de documento de identificação
cívil válido e apresentar-se 30 minutos antes do início do exame. As listas
serão afixadas até ao dia 8/12/2021, no Serviço Provincial de Saúde – Cidade da Matola.
Matola, aos 2 de Dezembro de 2021
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A Directora do Serviço
(Ilegível)
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Acesse: https://t.me/Novojornal
A EMME recomenda: Não deixe o seu
filho ficar de pé entre os dois bancos de
frente .... Em caso de acidente poderá ser
muito grave ou mesmo fatal
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

Registando a história de Moçambique

FACE À VARIANTE ÓMICRON

África do Sul quer acelerar vacinação

O

PRESIDENTE da República sul-africano, Cyril Ramaphosa convidou ontem
a população do país
para se vacinar o mais rápido
possível contra a Covid-19,
face ao aumento de infecções
com o novo coronavírus no
país.
A África do Sul, oficialmente o país mais afectado do continente, superou

os três milhões de casos na
semana passada, com uma
taxa de 25% casos positivos,
em comparação com 2% há
quinze dias.
A variante Ómicron foi
notificada, pela primeira vez,
pela África do Sul no final de
Novembro.
“Enfrentamos uma taxa
de contágio sem precedentes
desde o início da pandemia”,
afirmou o Presidente Rama-

phosa na sua carta de informações semanal.
“Convoco todos os sul-africanos a irem se vacinar
sem demora”, acrescentou,
destacando que esta nova
estirpe do vírus da Cvid-19 é
a principal responsável pela
nova vaga.
“Em breve vamos convocar uma reunião do Comando
Nacional do Coronavírus para
analisar o estado da pande-

mia”, referiu Ramaphosa.
O Presidente sul-africano, salientando que o Governo está a considerar “outras
medidas necessárias”, sem
avançar detalhes, acrescentou: “Embora ainda não saibamos qual será o impacto da
variante Ómicron nas hospitalizações, preparamos os
hospitais para admitir mais
pacientes e estamos a investigar como podemos obter

medicamentos rapidamente para o tratamento da Covid-19”.
Desde que a nova variante foi detectada, o governo
sul-africano se questiona
sobre a necessidade de tornar a vacinação obrigatória.
Algumas empresas privadas
já impuseram a vacina para
seus funcionários.
Cerca de 14,8 milhões
de sul-africanos estão to-

talmente vacinados - quase
25% da população - enquanto as autoridades estabeleceram a meta de vacinar 70%
da população até o fim do
ano.
Neste fim de semana vários centros de vacinação
foram abertos no país: em
centros comerciais, pontos
de autocarros, igrejas, aeroportos, centros desportivos
etc. - (SWISSINFO/LUSA)

LÍDERES e responsáveis africanos apelaram ontem à rápida
operacionalização da Agência Africana do Medicamento
(AMA, na sigla em inglês) para
cumprir o objectivo de, até
2040, o continente produzir
60% das vacinas de que precisa.
“Por causa desta pandemia
terrível, criou-se uma oportunidade para mudar fundamentalmente o panorama da produção farmacêutica no nosso
continente. Agora é a hora de
agir decididamente e rapidamente em conjunto”, disse o
Presidente do Ruanda, Paul
Kagame, na abertura de uma
reunião em Kigali para avaliar
o progresso feito desde a criação, em Abril, da Parceria para
a Produção Africana de Vacinas
(PAVM, na sigla em inglês).
“Um dos mais importantes
desenvolvimentos” desde então, disse Kagame, foi a criação
da AMA, uma agência especializada da União Africana (UA).
O acordo de criação da
AMA entrou em vigor em 05 de
Novembro e já foi ratificado por
17 dos 26 Estados-membros
que o assinaram.
A entrada em vigor da
AMA, disse por seu lado o director-geral da Organização
Mundial de Saúde, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, abre
caminho “ao aumento da qualidade, segurança, eficácia,

disponibilidade e acessibilidade de medicamentos e vacinas
no continente”.
PRODUÇÃO DE VACINAS
O responsável destacou
outros desenvolvimentos dos
últimos meses, como o facto
de o Egipto, Marrocos, Ruanda
e Senegal terem assinado acordos ou memorandos de entendimento para produzir vacinas
contra a Covid-19 nos seus
países, e de a Argélia ter começado a produzir, ou o estabelecimento, pela OMS e parceiros,
de um centro de tecnologia na
África do Sul para promover a
produção de vacinas no continente.
Segundo Monique Nsanzabaganwa, vice-presidente
da Comissão da UA, a PAVM foi
criada “com objectivos ousados”: aumentar a capacidade
de produção e distribuição de
vacinas dos actuais 1% para
60% da procura total do continente até 2040.
Em 2025 essa capacidade
deverá subir para 10% e em
2030 para 30%.
O enviado especial da UA
para a AMA, Michel Sidibé,
considerou, por isso, urgente acelerar o passo e tornar a
agência do medicamento uma
realidade, lembrando que, ainda hoje, mais de mil milhões de
pessoas em África aguardam
por uma dose da vacina contra
a Covid-19.

Mas o problema não é só a
pandemia, apontou: “O continente representa quase 18% da
população mundial, mas acumula quase 25% do peso das
doenças no mundo”.
REFORÇO
DA CAPACIDADE
DE DIAGNÓSTICO
Segundo Sidibé, o continente produz menos de 3% dos
medicamentos que consome.
“Precisamos de quebrar
esta dependência”, afirmou,
sublinhando a necessidade de
“africanizar a investigação e o
desenvolvimento”.
John Nkengasong, director dos Centros de Controlo
e Prevenção de Doenças da
União Africana (África CDC),
insistiu também na necessidade de reforçar a capacidade de
diagnóstico, lembrando que
40 anos após o aparecimento
do HIV, o continente, que tem
1,2 mil milhões de habitantes e
faz 100 a 150 mil testes de HIV
por ano, não tem uma única
empresa que produza testes
simples para detectar este vírus
responsável pela Sida.
“Servimos de mercado
para outros. Penso que isso tem
de mudar”, alertou.
O encontro de Kigali ocorre
numa altura em que a taxa de
vacinação contra a Covid-19
em África é de apenas 7%,
quando nos países desenvolvido é de cerca de 60%. -(LUSA)

ONU ADVERTE

UNICEF/FRANK DEJONGH

Líderes africanos
pedem rápido
apresto da AMA

MORREU ontem, aos 84 anos, o antigo combatente anti-”apartheid” Ebrahim Ismail Ebrahim, que passou parte da sua vida
na prisão de Robben Island, na África do Sul. O ex-combatente
morreu de uma doença prolongada na sua casa em Joanesburgo, declarou o Congresso Nacional Africano (ANC). O partido no
poder na África do Sul saudou “um membro de longa data do
ANC, um patriota que serviu o seu país em muitas funções com
humildade, dedicação e distinção”. Nascido em 1 de julho de
1937 na Índia, o activista tinha um passado semelhante ao dos
grandes nomes na luta contra o domínio branco racista na África
do Sul. Estudou com Nelson Mandela na prisão e partilhou também cela com Jacob Zuma. Quando o país entrou para o regime
democrático, com as eleições de 1094, integrou o governo, em
2009, como vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, cargo que
ocupou durante seis anos.

Angola regista 50 mortos
em acidentes de viação
ANGOLA registou, na última semana, 50 mortos e 224 feridos
em consequência de 250 acidentes de viação, mais dez que no
período anterior, informou ontem a Polícia Nacional. Os acidentes de viação foram registados maioritariamente nas províncias
de Luanda (55), Huambo (27) e Benguela (22). Ainda de acordo
com o Relatório sobre a Segurança Pública no país, apresentado
pelo especialista da Direcção de Comunicação Institucional e
Imprensa da Polícia Nacional, inspector-chefe Venâncio Vicente, na semana passada foram detidos 880 cidadãos suspeitos do
cometimento de diversos crimes, nomeadamente, furtos (262),
roubos (154), agressões sexuais (32) e homicídios (30).

Presidente da Gâmbia reeleito

A rede mosquiteira é o melhor meio para se evitar a malária

MALÁRIA NO MUNDO

África Subsahariana
acumula 96% de mortes
A ÁFRICA Subsahariana é de longe a região do
mundo mais afectada pela malária, com quase
95% de todos os casos e 96% das mortes registadas globalmente em 2020, conclui o Relatório
Mundial da Malária, ontem apresentado.
O relatório anual, realizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), conclui que as
perturbações provocadas pela pandemia de Covid-19 fizeram aumentar em 47.000 o número
de mortes por malária no mundo, mas o pior
cenário, que apontava para uma duplicação da
mortalidade, não se concretizou.
A nível global, o número de casos de malária aumentou em 14 milhões – de 227 milhões
em 2019 para 241 milhões em 2020 – e a doença matou 627 mil pessoas em 2020, mais 69 mil
(12%) do que no ano anterior, sendo dois terços
dessas mortes atribuídas às perturbações provocadas pela pandemia.
Segundo o relatório, a região de África da
OMS contribuiu para mais de 95% desse aumento de casos e de mortes entre 2019 e 2020.
Só na África Subsahariana, a OMS registou
no ano passado 228 milhões de casos de malária

(95% de todos os casos no mundo), o que representou um aumento de 7% face aos 213 milhões de casos contabilizados em 2019.
O número de mortes na África Subsahariana
aumentou 12% - de 534 mil para 602 mil – em
2020, e cerca de 80% das mortes por malária na
região são entre crianças com menos de 5 anos.
“Portanto, estamos a lidar com um problema em geral africano”, disse o director do Programa Global da Malária da OMS, Pedro Alonso,
numa conferência de imprensa para apresentar
o relatório aos jornalistas.
Provocada por um parasita que é transmitido por um mosquito, a malária pode ser
contraída várias vezes ao longo da vida e pode
comprometer o desenvolvimento das crianças
quando adquirida em idade precoce ou até matar.
Entre 2000 e 2019, a incidência da malária
na região africana da OMS diminuiu de 368 para
222 casos em cada mil habitantes, mas no último ano, sobretudo devido a perturbações relacionadas com a Covid-19, aumentou para 232,
conclui o relatório. -(LUSA)

CIMEIRA PUTIN-BIDEN

Sudaneses vão
necessitar de ajuda
humanitária em 2022

Kremlin antecipa
que seja longa
e substancial

AS Nações Unidas alertaram, num relatório
divulgado ontem, que 30% dos sudaneses
vão precisar de ajuda humanitária em 2022,
a “taxa mais alta numa década” no país.
No total, 14,3 milhões dos 47,9 milhões
de sudaneses e refugiados no Sudão - 57%
dos quais mulheres e 55 % crianças - precisarão de assistência humanitária, referiu o
Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na
sigla inglesa). “Isto é mais 800.000 pessoas
do que em 2021”, acrescentou a ONU.
Entre estas pessoas vulneráveis encontram-se 2,9 milhões de deslocados, num
país devastado por conflitos sangrentos durante décadas, especialmente em Darfur,
uma vasta região ocidental, onde uma guerra entre os rebeldes e o regime, que começou em 2003, deixou pelo menos 300.000

A CIMEIRA virtual entre os Presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Joe
Biden, agendada para hoje, deverá ser “longa e
substancial”, antecipou ontem o Kremlin, confirmando que as tensões sobre a Ucrânia estão
na agenda.
“Pensamos que será uma longa e substancial
videoconferência”, disse o porta-voz da Presidência russa (Kremlin), Dmitry Peskov, durante a sua habitual conferência de imprensa diária,
detalhando que a conversa terá lugar cerca das
18.00 horas, hora de Moscovo (17.00 em Moçambique).
Peskov disse que os dois líderes abordarão as
tensões sobre a Ucrânia, as relações bilaterais e
a recente iniciativa de Putin sobre um pacto de
segurança com a NATO para impedir a sua futura expansão para o antigo bloco de países comunistas.
O Kremlin prometeu mostrar imagens dos
primeiros momentos da conversa entre Putin e

mortos e 2,5 milhões de deslocados, principalmente nos primeiros anos, segundo a
ONU.
Além disso, o Sudão acolhe cerca de 1,2
milhões de refugiados e requerentes de asilo, 68% dos quais vêm do vizinho Sudão do
Sul, depois da sua separação em 2011.
O Sudão saiu, em 2019, de trinta anos
da ditadura militar de Omar al-Bashir, sob
pressão dos protestos de rua, e está desde
então na estagnação política e económica.
O país tem falta de infra-estruturas há
décadas, perdeu petróleo no seu subsolo
com a secessão do Sudão do Sul e luta para
aproveitar ao máximo os seus milhões de
hectares de terra agrícola.
Após o golpe militar a 25 de Outubro
deste ano, o país mergulhou numa crise política. -(LUSA)

Morreu Ebrahim combatente
anti-apartheid

Biden e publicar um comunicado no final para
relatar o resultado.
O porta-voz do Kremlin sublinhou que os
Presidentes da Rússia e dos Estados Unidos não
tencionam aprovar declarações conjuntas.
Putin, que só se reuniu uma vez com Biden
- em Junho passado, durante uma cimeira em
Genebra - já tinha feito notar que a Rússia precisa de “garantias legais e vinculativas de segurança”.
Acusou a NATO de renunciar à promessa de
não se expandir para o antigo bloco comunista
em 1999 (Polónia, Hungria e República Checa) e
em 2004 (Bulgária, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Lituânia, Estónia e Letónia).
Por seu lado, Biden manifestou interesse em
ter uma conversa longa e distendida com o chefe do Kremlin, mas na passada sexta-feira confirmou que está a preparar “uma série de medidas” para defender a Ucrânia, caso Putin decida
lançar uma ofensiva militar. -(LUSA)

O PRESIDENTE da Gâmbia, Adama Barrow, foi declarado vencedor das eleições presidenciais de sábado, anunciou domingo
a Comissão Eleitoral. As eleições decorreram no sábado, quando cerca de um milhão de eleitores - de uma população de dois
milhões - foi chamado às urnas para votar entre seis candidatos.
Estas eleições foram consideradas cruciais para uma jovem democracia que procura superar um passado ditatorial recente e
os efeitos da Covid-19 sobre uma economia muito frágil. Quando venceu as eleições no primeiro mandato, Adama Barrow, 56
anos, antigo promotor imobiliário, derrotou Yahya Jammeh,
que durante mais de 20 anos conduziu um governo caracterizado por inúmeras atrocidades cometidas pelo Estado, nomeadamente assassinatos, desaparecimentos forçados, violações e
tortura.

Madagáscar começa
a julgar tentativa de golpe
O SISTEMA judicial de Madagáscar iniciou ontem o processo
contra os autores da alegada conspiração para um golpe de Estado, interceptado em Julho deste ano, e assassinar o Presidente
Andry Rajoelina e outras personalidades do país. Os 21 arguidos do chamado projecto “Apollo 21” apareceram na primeira
audiência do tribunal em Antananarivo, a capital, que contou
com uma segurança apertada, noticiou o órgão da imprensa local Midi Madagasikara. Os arguidos enfrentam numerosas acusações. Entre os acusados encontram-se um francês e um franco-malgaxe, antigos membros do Exército e da “Gendarmerie
Nationale” (força policial do Madagáscar), e outros militares.

Mãe queima mãos do filho
com água a ferver
A POLÍCIA angolana deteve uma mulher acusada de queimar as
mãos do seu filho, de cinco anos, com água a ferver, por este supostamente ter consumido pão no valor de 700 kwanzas (cerca
de 80 meticais), que pertencia a uma vizinha. Segundo o porta-voz do Comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, superintendente Nestor Goubel, o menor teve as duas mãos queimadas pela mãe “pelo facto de ter andado de casa em casa de
forma reiterada, pedindo esmolas, pão”. “Tudo se intensificou
e levou a mãe a cometer este crime, porque ontem (domingo)
mesmo recebeu mais uma queixa de uma vizinha que dizia que
a criança comeu na sua casa pão no valor de 700 kwanzas”, explicou. Face às queixas, acrescentou Goubel, a mãe foi para casa
e colocou água a ferver e introduziu as mãos do filho na panela,
causando-lhe lesões graves.

Teerão rejeita
“jogo de acusações”
O IRÃO afirmou ontem que está pronto para retomar as conversações sobre o seu programa nuclear, mas com base no rascunho
apresentado na semana passada, e acusou as potências ocidentais pela estagnação do diálogo em Viena. Na semana passada,
a República Islâmica voltou a sentar à mesa de negociações em
Viena para tentar ressuscitar o acordo internacional de 2015. Na
quarta-feira, apresentou dois rascunhos para a suspensão das
sanções dos Estados Unidos e sobre as suas actividades nucleares, mas tanto os europeus como os norte-americanos acusaram o Irão de “recuo”. Ontem, o porta-voz do ministério iraniano das Relações Exteriores, Said Khatibzadeh, respondeu e
afirmou que as propostas do país são “totalmente negociáveis”
e acusou as outras partes de entrar em um “jogo de acusações”.

Todos podemos apanhar a Covid-19, não
importa a idade, a raça e principalmente
onde vivemos

