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O teu comportamento pode pôr em risco a tua saúde, da 
tua família e dos teus amigos. Previne-te da Covid-19. 
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Linha de Sena vai dinamizar 
trocas comerciais com Malawi

ATRAVÉS DO RAMAL DONA ANA-VILA NOVA DA FRONTEIRA 
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Governo quer baixar despesa
com salários para 8% do PIB

Savannah retira-se do negócio
de areias pesadas

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

Linha de Sena vai dinamizar 
trocas comerciais com Malawi
Este é o tema central do Suplemento
Económico desta semana, disponível
em www.jornalnoticias.co.mz

Necessários nove milhões 
de dólares para eleições

Fer. da Beira esmaga 
Cobra Sports no BAL

Élio Jonasse 
novo PCA da TVM

Partilhado estudo 
sobre  serviços 
de aborto seguro

PR inaugura sistema
de água em Zambue

O PRESIDENTE da República, Filipe 
Nyusi, procede hoje à inauguração 
do sistema de abastecimento de 
água ao posto administrativo-sede 
de Zambue, no distrito de Zumbo, 
em Tete. Na sua deslocação, o Che-
fe do Estado far-se-á acompanhar 
pela Vice-Ministra das Obras 
Públicas e Habitação e Recursos 
Hídricos, Cecília Chamutota.

ÉLIO Jonasse é o novo Presiden-
te do Conselho de Administração 
(PCA) da Televisão de Moçambique 
(TVM), segundo anunciou ontem o 
Conselho de Ministros. Jonasse, que 
substitui Faruco Sadique, foi quadro 
desta estação pública de televisão 
e antes desta nomeação desem-
penhava as funções de director da 
filial do Banco de Moçambique em 
Lichinga, no Niassa.

É DIVULGADO hoje, em Maputo, 
o estudo de avaliação da disponibi-
lidade de insumos e prontidão das
unidades sanitárias na implemen-
tação de directrizes sobre o aborto
seguro. Da Associação Moçambi-
cana de Obstetras e Ginecologistas
(AMOG), o documento descreve
as constatações do levamento feito
em 2020 nas províncias de Nam-
pula, Zambézia e Tete

I
NDIVÍDUOS com idades 
compreendidas entre 18 
e 30 anos serão imuniza-
dos contra a Covid-19, no 
quadro da campanha de 

vacinação que visa reduzir as 
formas graves e óbitos devido a 
esta pandemia global.

A decisão, do sector da 
Saúde, antecipa a quarta fase 
do Plano Nacional de Vacinação 
contra a doença e é anunciada 
dias depois de ter aventado a 
possibilidade de administrar o 
imunizante a indivíduos dos 12 
aos 17 anos. O aumento do nú-
mero de grupos-alvo acontece 
numa altura em que o país re-
gista uma nova subida de casos 
da Covid-19, depois de alguns 
meses de estabilidade, sendo 
por esta razão que as autori-
dades estão a adoptar medidas 
para minimizar o impacto de 
uma iminente quarta vaga da 
doença. O Ministro da Saúde, 
Armindo Tiago, recordou que 
as autoridades sanitárias vão 
introduzir estratégias inovado-
ras para a imunização de mais 
moçambicanos. Entre elas, 
consta a introdução da “Cara-
vana da Vacina”, que vai, a par-
tir da próxima semana, escalar 
locais de grande concentração. 
A fase-piloto abrangerá a cida-
de de Maputo, onde se espera 
imunizar, com dose única, to-
das as pessoas que fazem parte 

AS empresas que entrarem em fusão passam a 
ter a obrigatoriedade de comunicar a transac-
ção à Autoridade Reguladora da Concorrência 
(ARC) sempre que os valores envolvidos es-
tiverem acima dos 105 milhões de meticais, 
contra os actuais 100 milhões, facto que vai 
contribuir para facilitar este tipo de negócios.

A medida foi anunciada ontem pelo por-
ta-voz da 41ª sessão do Conselho de Minis-
tros, Inocêncio Impissa, que apreciou, po-
sitivamente, o decreto de Estatuto Orgânico 
da ARC, que altera os volumes de negócios e 
define os limites e condições de obrigatorie-
dade de comunicação de operações de fusão 
de empresas.

“Os volumes de negócios para serem co-
municados ao regulador, que são actualmen-
te de 100 milhões, foram alterados para 105 
milhões de meticais. Este valor deve ser re-
portado para efeitos de controlo no processo 
de fusão de empresas”, afirmou Impissa, que 
é igualmente vice-ministro da Administra-
ção Estatal e Função Pública.

Esta alteração visa, segundo ele, contri-
buir para a facilitação de negócios e reduzir os 
custos de transacção das empresas envolvi-
das neste tipo de operações.

O Executivo aprovou ainda a revisão de 
decretos que velam sobre a organização, 
funcionamento e estruturação da ARC. Por 

exemplo, foi alterada a composição do seu 
corpo directivo, que passará a ser de cinco 
membros no Conselho de Administração 
(contra os actuais três), facto que permitirá 
que uma das vagas seja preenchida, pela pri-
meira vez, por um representante dos consu-
midores.

Ainda ontem, o Governo alterou a desig-
nação do Fundo de Desenvolvimento Agrário 
(FDA), passando a designar-se Fundo de Fo-
mento Agrário e Extensão Rural (FAR).

Foi igualmente criado o Parque Nacio-
nal de Maputo, como resultado da extinção 
da Reserva Especial de Maputo e da Reserva 
Marinha Parcial da Ponta do Ouro. Esta mu-
dança visa garantir a protecção, conservação, 
preservação e maneio integrado da flora e 
fauna bravia bem como de locais, paisagens 
e formações geológicas de particular valor 
científico, cultural ou estético, no interesse 
da recreação pública, representativos do pa-
trimónio nacional.

O Conselho de Ministros aprovou ainda 
a resolução que ratifica o acordo de Apoio a 
Temane Sasol, celebrado entre o Governo e a 
Associação de Desenvolvimento Internacio-
nal (IDA), rubricado no dia 3 de Dezembro de 
2021, no montante de 120 milhões de dóla-
res, destinado ao financiamento do projecto 
regional de electrificação de Temane (TREP).

HÉLIO FILIMONE

O DECLARANTE Imran Issa ne-
gou ontem, em sede do julga-
mento, que o principal inves-
tigador do caso das dívidas não 
declaradas tenha feiro ameaças 
durante o interrogatório ao réu 
Fabião Mabunda. 

A afirmação contraria o de-
poimento do réu Mabunda, que 
no interrogatório na BO, onde se 
realiza o julgamento, disse que 
ele e Imran Issa, na altura seu 
advogado, terão sido ameaçados 
durante a audição na Procura-
doria-Geral da República pelo 
investigador. 

Segundo explicou Imran 
Issa, ao longo das mais de 10 
horas que durou a audição, sob 
direcção do magistrado Alber-
to Paulo, actual vice-procura-
dor-geral, não chegou a notar 
ameaça ou pressão em nenhum 
momento. Afirmou também que 
não chegou a sofrer ameaças por 

parte dos co-réus António Car-
los do Rosário, Gregório Leão e 
Fabião Mabunda, senão insultos 
proferidos pelo primeiro e que 
por cinco vezes usou números 
diferentes, a partir da cadeia, 
para se comunicar com ele. No 
entanto, disse ter notado, mais 
tarde, que os pagamentos efec-
tuados pelo réu António Carlos 
do Rosário aos serviços presta-
dos eram com base no dinheiro 
proveniente da Privinvest.

Ainda na sessão de ontem, o 
tribunal chumbou o pedido da 
Ordem dos Advogados de Mo-
çambique para extrair cópias das 
declarações de Imran Issa para 
a abertura de processo discipli-
nar visando responsabilizá-lo 
por suposta violação da ética e 
deontologia profissional, por ter 
revelado segredos dos co-réus 
Ângela Leão, Fabião Mabunda 
e Zulficar Ahmad sobre recebi-
mento de dinheiro da Privinvest. 

Segundo o juiz Efigénio Bap-

UM total de 1659 unidades sa-
nitárias, entre hospitais gerais, 
provinciais, centros e postos 
de saúde, estão a disponibilizar 
o Tratamento Anti-Retroviral
(TARV), alargando a cobertura
deste serviço para 94 por cento
da rede sanitária nacional.

Segundo informações pres-
tadas pelo Ministro da Saúde, 
Armindo Tiago, na última ses-
são de perguntas ao Governo na 
Assembleia da República (AR), 
o sistema nacional é composto
por 1770 unidades sanitárias de
diferentes categorias.

O aumento de locais com 
o serviço de TARV, de um por
cento em 2003 para 94 por cen-
to até Junho de 2021, contribuiu 
para o crescimento do número
de pessoas em tratamento da
doença.

Estes dados constam do re-
latório do Gabinete Parlamen-
tar de Prevenção e Combate 
ao HIV & SIDA, apresentado 
ontem à plenária da AR, que 
refere ainda que o aumento de 
pessoas em tratamento anti-
-retroviral é de 217.586, contra
os 1.338.100 de 2019.

“Nota-se um crescimento 
ao longo dos anos. Até finais 
de Junho último tinha sido re-
portado um total de 1.555.686 
pacientes activos em TARV”, 

Vacinação vai abranger
pessoas dos 18 aos 30 anos

A vacinação contra a Covid-19 reduz as formas graves e óbitos devido à doença

dos grupos contemplados mas 
que por alguma razão não te-
nham tomado a vacina.

O Ministério da Saúde apela 
a todas as pessoas maiores de 
30 anos de idade residentes 
nas zonas rurais e urbanas que 
por alguma razão ainda não 
tenham tomado vacina para o 
fazerem com a maior urgência 
possível.

Até ontem mais de 4.2 
milhões de pessoas tinham 
alcançado a imunidade com-
pleta, por terem tomado duas 
doses, para o caso da Verocell, 
e Covishield ou uma dose da 
vacina da Johnson & Johnson.

Entretanto, a Índia decidiu 
ontem doar 720 mil doses de 
vacina Covishield para a uti-
lização de emergência na res-

posta à Covid-19 no país. 
Dados de actualização so-

bre a Covid-19 indicam que 
de segunda-feira para ontem 
mais 120 indivíduos testaram 
positivo para a Covid-19, para 
além de dois internamentos, 
permanecendo sob cuidados 
médicos 10 doentes na capi-
tal e província de Inhambane. 
Houve ainda seis infectados 

que receberam alta hospitalar 
e devem prosseguir com o tra-
tamento em casa.

Entre os casos positivos 
destaca-se um recém-nas-
cido com menos de um mês 
de vida, que foi diagnosticado 
Covid-19 numa das unidades 
sanitárias do país. Assim, o 
número de casos activos é de 
600.

Processo de fusão 
de empresas mais 
facilitado

COMBATE AO HIV & SIDA

Alargada cobertura 
do TARV

disse Fernando Lavieque, pre-
sidente Gabinete Parlamentar 
de Prevenção e Combate ao 
HIV & SIDA.

Falou ainda da redução dos 
índices de mortalidade relacio-
nados com o HIV, novas infec-
ções e de transmissão vertical 
de mãe para filho ao longo do 
tempo, como impacto das di-
ferentes intervenções realiza-
das para o controlo da epide-
mia. 

Assim, segundo Lavieque, 
na componente de aconselha-
mento e testagem 7.922.046 
testes foram realizados entre 
Janeiro a Dezembro de 2020 e 

outros 4.684.724 efectuados de 
Janeiro a Junho 2021. 

Sublinhou que a prevenção 
da transmissão vertical cons-
titui uma componente impor-
tante de prevenção das novas 
contaminações.

A informação do Gabine-
te Parlamentar de Prevenção 
e Combate ao HIV & SIDA foi 
apreciada positivamente e por 
unanimidade pelas três ban-
cadas parlamentares, que en-
tendem tratar-se de uma enti-
dade que retrata os esforços em 
curso para conter a propagação 
desta doença, que já fez milha-
res de mortes no país.

DESMENTINDO O RÉU FABIÃO MABUNDA

Declarante nega ameaças
do investigador do processo

tista, o interesse do Estado, por 
ser imprescindível na descoberta 
da verdade material, bem como 
a autorização que o declarante 
teve por parte da Ordem, pesa-
ram para que o tribunal chum-
basse a pretensão do assistente. 

Entretanto, o exame médi-
co efectuado à ré Ângela Leão, 
esposa do ex-director-geral do 

SISE, Gregório Leão, pelo Hospi-
tal Geral de Mavalane, na cidade 
de Maputo, concluiu que a mes-
ma não sofreu traumatismo cra-
niano grave.

Este diagnóstico desmente o 
relatório apresentado pelo mé-
dico de uma clínica privada da 
capital do país, que diagnosticou 
traumatismo craniano grave à 

ré. Assim, conforme avançou o 
tribunal, o médico poderá ser 
acusado de falsidade ideológica, 
por emitir um parecer duvidoso. 

O pedido para a submissão 
de novos exames à ré no Hospital 
Geral de Mavalane foi solicitado 
pela médica responsável pela 
área de saúde no Serviço Nacio-
nal Penitenciário, por duvidar 
dos exames do médico da clínica 
privada. Sistematicamente a ré 
tem estado a evocar problemas 
graves de saúde para não se fazer 
presente ao julgamento, facto 
que já levou o tribunal a adiar 
a audição dos declarantes a ela 
ligados. A defesa da ré Ângela 
Leão pediu a nulidade de parte 
das declarações proferidas pelo 
declarante Imran Issa relaciona-
das com a sua constituinte, com 
o fundamento de que a mesma
não esteve presente no mo-
mento em que o declarante era
interrogado, na última segun-
da-feira.

Imran Issa diz que os pagamentos feitos a mando de António do Rosário foram com 
base no dinheiro recebido da Privinvest
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ATELIER DE LETRAS

Se tiveres uma doença crónica como HIV, Hipertensão
ou Diabetes, continua  a ir às consultas e tomar a medicação

de forma regular

FRANCISCO NOA

NOS vários ambientes por onde ele circu-
la encontra-se claramente enquadrado pelo 
cabedal de referências, experiências e expec-
tativas de um determinado grupo, caso da 
comunidade das Testemunhas de Jeová, com 
os quais vive o infortúnio do desterro, pri-
meiro em Carico, cerca de oito anos, e mais 
tarde, em Chilolo, Posto Administrativo de 
M’sawize, em Niassa. Aliás, ele seria desterra-
do para Niassa por duas vezes. Por outro lado, 
pelas condições que lhe são impostas, Ber-
nardo encontra-se em estado de dissonância, 
quando não de ruptura, sobretudo perante 
uma ordem política ou militar dominante. O 
que sobressai, enfim, é o desencontro entre 
o equilíbrio que o herói procura representar 
ou instituir, baseado em referências estáveis 
e o desconcerto generalizado (perseguições, 
guerra, injustiças, detenções aleatórias, atro-
cidades) vivido pela sociedade. Ele faz parte 
do exército dos condenados sem crime que se 
justificasse nem julgamento. 

Condenado pela primeira vez por uma 
falsa denúncia que o identificava como Tes-
temunha de Jeová, muitos anos mais tarde, 
depois de cumprir o longo e doloroso cativei-
ro na Zambézia e em Niassa, já de regresso a 
Maputo, seria detido, novamente, antes de 
chegar a Maguaza, Moamba, sua terra natal, 
onde Maria Helena o esperava com o filho que 
ele ainda não conhecia:

O camião celular que nos transporta para 
o aeroporto é escoltado por militares arma-
dos até aos dentes. É como se guarnecessem 
os mais perigosos de todos os cadastrados do 
mundo. Nosso crime: não ter cartão de traba-
lho.

A travessia aérea para o outro extremo do 
país é feita num cargueiro russo Antonov, das 
Forças Armadas. Não há conforto absoluta-
mente nenhum. Viajamos quase que amon-
toados em bancos colocados ao longo da fuse-
lagem da aeronave. Não há lindas hospedeiras 
a bordo servindo café, mas sim um punhado 
de militares e que, mesmo em pleno voo, nos 
vigiam. p. 236

Um dos grandes sortilégios da escrita ro-
manesca, enquanto poderoso mecanismo 
para engendrar mundos, é que ele cultiva, 
levando-o mesmo ao limite, como No Verso 
da Cicatriz, o pressuposto de que não existe 
sociedade sem história, nem história sem so-
ciedade. Isto é, o romance é uma celebração 
exponencial do homem enquanto realidade 
histórico-social. Portanto, não só os seres hu-
manos aparecem na sua pluralidade e diversi-
dade de conexões que os ligam a outros seres, 
como também no que os singulariza quer na 
sua humanidade, quer na falta dela.

Quando, já no fim da história, Bernardo, 
que tinha sido raptado e compulsivamente 
incorporado na guerrilha, descobre que o jo-
vem a quem ajudou a fugir do cativeiro era o 
seu próprio filho, o momento de reconheci-
mento em vez de necessariamente conduzir 
à catástrofe, remete-nos a um desenlace que, 
mesmo assim, está muito longe de ser um fi-
nal feliz, para cada um deles e, muito menos, 
para Maria Helena. No entanto, o vislumbre 
de esperança reside nos contínuos gritos de 
um “rapaz que se aproxima, a correr, com um 
velho rádio Xirico colado ao ouvido” e que 
grita “continuamente «já assinaram! Já assi-
naram! Já assinaram!» «Assinaram a paz em 
Roma! A guerra acabou!» p. 317.

Esta é, porém, muito mais do que uma 
história de guerra. Se é verdade que são mui-
tas as situações narradas em que, por um lado, 
nos confrontamos com tenebrosos teatros bé-
licos, e, por outro, em contraste, com tocan-

tes manifestações de solidariedade, generosi-
dade, amizade, amor e compaixão, trata-se, 
no essencial, de uma história de usurpação 
identitária e existencial, e do que há de mais 
íntimo e precioso na condição humana: a dig-
nidade.  Não admira, pois, que o romance fe-
che com esta confissão desconcertada e des-
concertante de Bernardo, diante da incerteza 
dos tempos que se avizinham: “Boquiaberto, 
dou um novo abraço ao meu filho. O meu co-
ração desta vez não sabe se continua a chorar 
ou se sorri”, p. 317. Afinal, no verso da cicatriz 
há uma ferida que parece não ter sarado.

Uma expressão de maturidade técnica e 
de modernidade no processo criativo reco-
nhecível neste segundo romance de Bento 
Baloi tem a ver com a pluralidade e alter-
nância de vozes narrativas, entre principais 
e secundárias. Em relação às principais, en-
quanto a primeira e terceira e última parte do 
romance, respectivamente “A Ferida” e “A 
Cicatriz”, têm como narrador, Bernardo, a se-
gunda parte, “O Sangue”, a voz narrativa está 
ao cargo de Maria Helena. E é dentro dessas 
narrações onde vão emergindo outras vozes 
secundárias e responsáveis por relatos de epi-
sódios determinados. Essas vozes narrativas, 
aparecendo quase todas na primeira pessoa, 
desencadeiam, em diferentes momentos, 
verdadeiras correntes de consciência que ex-
põem muitas das perturbações, inquietações, 
emoções, temores, incertezas e conflitos in-
teriores das personagens e concorrendo para 
o carácter intimista da história contada. Este 
pendor é também reforçado pela troca de cor-
respondência entre Maria Helena e Bernardo 
e que significa a imersão do género epistolar 
dentro do próprio romance.

A terminar, não posso deixar de felicitar 
o autor pela arrojada, desafiadora e criativa 
revisitação de um momento da nossa histó-
ria colectiva que, de tão próximo ou talvez 
não, se mantém numa penumbra inquietan-
te e dramática, à imagem, afinal, de outros 
momentos também tão cruciais para o nosso 
destino colectivo. Reconhece-se, neste ro-
mance, um labor investigativo escrupuloso e 
incansável e que nos permite aceder a diver-
sificados e instigantes campos de saber sejam 
eles históricos, culturais, metafísicos, geográ-
ficos, antropológicos ou linguísticos, numa 
demonstração instrutiva de que a literatura é, 
também, uma poderosa plataforma cognitiva. 

E, mesmo em jeito de conclusão, nestes 
casos sempre provisória, recorro, tal como 
o fiz quando comecei, ao velhinho e incon-
tornável Aristóteles: a literatura é, segundo 
ele, mais séria e mais filosófica que a história 
por ocupar-se não do que aconteceu, mas do 
que poderia ter acontecido, pois ela ilumina 
e amplia, mesmo que parcialmente, muitas 
das zonas que teimam em manter-se na pe-
numbra. Enquanto o domínio político, dada 
a vocação para a sua auto-preservação, ins-
titui enérgicos mecanismos de interdição, a 
literatura, que assenta na liberdade interior, 
no inconformismo e na imaginação, emerge 
sempre não só como espaço emancipatório, 
mas sobretudo como ameaça a esses mesmos 
macanismos, numa gesta de contrapoder. 
A propósito, no romance Anthills of the Sa-
vannah, do nigeriano Chinua Achebe (1987: 
153), a personagem Ikem, falando para um 
grupo de  estudantes, conclui, a dado passo: 
“Os contadores de histórias são uma ameaça. 
Eles ameaçam todos os campeões do contro-
lo, eles intimidam os usurpadores do direito à 
liberdade do espírito humano – no estado, na 
igreja, nas mesquitas, no partido, na univer-
sidade ou onde quer que seja.” Daí que ela, a 
literatura e toda arte sejam tão urgentes e tão 
necessários.

NO VERSO DA CICATRIZ, DE BENTO BALÓI

Uma narração impiedosa 
ou uma realidade 
fustigante? (Conclusão)

Conquistado pelas gentes 
da “Terra da Boa Gente”

esta juventude”. 
Na verdade o que se viu 

num conglomerado de instru-
mentistas e cantores não vai 
deixar nenhuma dúvida de que 
Inhambane continua a ser um 
filão inesgotável. Como sem-
pre foi. Quer dizer, pergunta-
mos ao músico, o que ele terá 
achado, de uma forma global, 
da actuação dos jovens. E ele 
respondeu: “No comment”.

Para além do grupo Nand-
za, tínhamos no mesmo palco 
os seguintes artistas: Delta, 
Gertrudes, Icerina, Juliana da 
Sousa e ainda Timbila Groove 
Band e The Next.

Chico António e os demais 
artistas em palco estiveram 
naquele palco com uma forte 
predisposição de celebrar não 
só os quarenta anos da coope-
ração entre Moçambique e a 
França, mas, sobretudo, uma 
vontade transbordante de fazer 
com que a música continue a 
ser a maior ponte da humani-
dade. 

E eles fizeram isso. Para o 
gáudio da cultura, que agra-
dece.

CHICO ANTÓNIO

ALEXANDRE CHAÚQUE*

J
Á ninguém pergunta 
“quem é aquele velho com 
cabelos de prata?” Ele pró-
prio, o Chico António, des-
complexou-se. Também já 

não pergunta:”onde é que fica 
o mercado?”.

Caminha pelas ruas pacatas 
da cidade de Inhambane como 
se fosse dali. Saúda as pessoas 
em bitonga (escreve-se giton-
ga), língua que nunca antes 
sonhara, nem os seus ante-
passados. E para decifrar todas 
as parábolas, agora fala em voz 
baixa, aos poucos amigos, que 
a sua vontade é ficar aqui. Para 
sempre.

Esteve há dias na “Terra da 
Boa Gente”, lugar escolhido 
para a comemoração dos qua-
renta anos de cooperação en-
tre Moçambique e França. Não 
exactamente como testemu-
nho, mas tornou-se no centro 
da celebração que juntou, no 
mesmo palco, uma panóplia de 
músicos que cantaram, “om-
bro com ombro”, com o autor 
da vitalícia “Baila Maria”.

Mais do que os discursos de 
praxe, inevitáveis em momen-
tos como este, nesta celebração 
triunfou a música, num pano-
rama em que Chico António 
foi escolhido - para além de ter 
sido chamado, entre muitos - 
como aquele que devia içar a 
bandeira.

De acordo com o próprio 
artista, a realização deste es-
pectáculo foi uma oportu-
nidade de o Centro Cultural 

Franco-Moçambicano sair da 
cidade de Maputo. E aspergir o 
seu cheiro em outros patama-
res.

E os franceses não queriam 
vir a este lugar sem Chico An-
tónio, pessoa que suplanta o 
artista que vive dentro de si, 
pela sua humildade, pela sua 
afabilidade e porosidade, no 
sentido de que é um homem 
que aspira amor para todos. 

Então, era necessário en-

contrar uma banda que o 
acompanhasse, a ele e aos 
músicos de Inhambane, que 
viriam sentir-se honrados em 
partilhar o palco com uma len-
da viva, respeitada em todo o 
lado.

A banda chama-se Nandza, 
formada por elementos caren-
tes de outras oportunidades 
para que alguém os veja bri-
lhar. Aliás, Chico António dis-
se isso: “é preciso dar espaço a 

O feitiço que vem de Inhambane
CHICO António anda em 
Inhambane há aproximada-
mente dois anos. Alguém o 
trouxe a estas terras para um 
projecto que está sendo cum-
prido sem pressa, ou seja, foi 
levado aos estúdios “Bom Dia” 
para gravar um disco que irá 

sair a seu devido tempo, quan-
do estiver maduro.

É assim que, desde o pri-
meiro dia, tem feito um “Up 
and Down” (Maputo-Inham-
bane), num processo que vai 
entranhando os temperos do 
CD, sob direcção de Roland 

Hohberg, um austríaco radi-
cado em Moçambique e com 
tendências profundas de ro-
ck-blues, mas que as circuns-
tâncias da vida e da música le-
varam-no a trabalhar noutras 
coisas.

E tem feito isso com prag-

matismo, sem interferir muito 
no ritmo de África. Nem no rit-
mo de Chico António.

E como não podia deixar 
de ser, o vencedor do Gran-
de Prémio de Música da Rádio 
França Internacional (RFI), 
em 1990, foi sendo levado, 
no intervalo dos trabalhos em 
estúdio, como as tartarugas 
definitivamente conquistadas 
pelo oceano, pelo sossego da 
cidade. No fundo, é uma tarta-
ruga que vai passear, livre, os-
tentando as “dreads” de prata, 
sem que ninguém o admoeste.

Se calhar será por isso que 
Chico António não quer sair 
mais de Inhambane. Apaixo-
nou-se de vez. Adentrou-se 
na província. Foi a Vilankulo, 
Maxixe, Zavala. E o sentimento 
que teve desses lugares é que 
deviam ter casas de cultura, 
onde as pessoas irão juntar-se 
como aqueles que se juntavam, 
naquele tempo, debaixo das 

árvores ou à volta da fogueira.
“Não precisamos de muito 

dinheiro para levantar paredes 
e cobrir com material local. 
Somos criativos, então liber-
temos a nossa criatividade”, 
comentou.

Chico António tem sempre 
uma luz fora do túnel, é por 
isso que este homem jamais 
desvaneceu. Desde que entrou 
para a estrada nunca parou de 
andar.

“Tenho tropeçado muitas 
vezes, mas não aceito ser ven-
cido, embora venha perden-
do muitas batalhas. E para te 
mostrar a minha fé e teimosia, 
tenho um espectáculo agen-
dado para o dia 13 de Maio de 
2022. Isso significa que estou 
vivo”, frisa. 

O espectáculo, de acordo 
com o músico, será a síntese 
daquilo que está a fazer no es-
túdio “Bom Dia”, com temas 
inéditos e alguns recriados.Chico António actuou com os mais jovens para melhor inspirá-los

A música, em Chico António, é a maior ponte da humanidade

DE entre esta nuvem que quer 
cintilar em Inhambane desta-
ca-se a banda Timbila Groove, 
liderada por Horácio Mbande, 
filho do “monstro” da timbi-
la, Venâncio Mbande. E Timbila 
Groove soa e ressoa como se fos-
se o resgate do rei, o próprio Ve-
nâncio Mbande.

E nós perguntamos ao Horá-
cio Mbande “o que achou desta 
enxurrada?” E ele respondeu: 
“há muito que esperávamos 
deste momento sublime. Chico 
António apenas veio reforçar a 
nossa sede”.

Timbila Groove será uma es-
pécie de antecâmara da miscelâ-
nea entre a timbila e o jazz. E no 
palco, com Chico António, mos-
traram que há coisas que ainda 
têm que ser feitas. E fizeram. 

Mas, na sua humildade, pró-
pria de quem conhece o peso 
que transporta, Horácio Mbande 
disse, simplesmente, o seguin-
te: “Acho que ainda não fizemos 
nada, porque o que estamos a fa-
zer é um exorcismo para escon-
jurar o sentimento da música”.

Mas há uma mulher de entre 
esta plêiade. Chama-se Juliana 
de Sousa. Ela canta a pensar que 
tudo isto é uma loucura.  “Chico 
António só veio despertar a ne-
cessidade urgente que temos de 
ser ouvidos. E este show foi uma 
oportunidade”, anotou.

Essa oportunidade já tinha 
sido anunciada por Chico Antó-

nio, quando disse: “Esta juven-
tude surpreende. Há talentos 
aqui, que estão passando sem 
que ninguém os valorize. Isso dói 
muito por sabermos que o tem-
po já não nos pertence. Estamos 
reféns de pessoas que não nos 
entendem” .

Porém, Chico António ain-
da acredita no futuro. É por isso 
que avança: “Enquanto tivermos 
a laringe, enquanto tivermos os 
dedos para raspar a guitarra, en-
tão podemos continuar a remar 
com os remos que não temos”.

Tudo isto é o sinónimo de 
que a música feita neste dia da 
celebração dos quarenta anos da 
cooperação Moçambique-Fran-
ça, mantém a esperança por um 
reluzir constante. Permanente.

Na verdade, o dia 3 de De-
zembro trouxe outras memó-
rias, não ditas com profundidade 
pelo director do Centro Cultural 
Franco-Moçambicano, nem 
pelo governador Daniel Chapo. 
Eles renderam-se às metáforas 
compositoras da música, que 
será, afinal, o mote disto tudo. 
Não são os políticos. É a cultura 
que reina.

Se calhar Juliana de Sousa 
poderá não ter sido percebi-
da, quando, na sua intervenção 
feita de versos musicais, disse 
que “o que conta no nosso seio 
é o amor”. Esse amor que Chi-
co António revaloriza em todas 
as estrofes. É por isso que toda a 

A Timbila Groove de Horácio Mbande
liberdade transmitida em palco 
deixou essa baba. Que, provavel-
mente, continuará a ser seguida 
nos próximos tempos. Como se 
Inhambane fosse o destino e a 
partida.

Horácio Mbande frisou ain-
da, mais em jeito de desabafo, 
que só os eventos trazem à bai-
la os seus nomes, as suas obras. 
“Porque é que só se lembram de 
nós em dias como este? A vida 
não são só eventos. A vida é um 
evento interminável. A timbi-
la que eu toco, como legado do 
meu pai, e todos os chopis, será 
para sempre a motivação para 
a ostracização de tudo que nos 
magoa. A timbila não magoa. A 
timbila embevece”.

No fundo é uma aclamação, 
isto que aconteceu, e vai con-
tinuar a acontecer, na cidade 
de Inhambane, na província de 
Inhambane.

Também é uma confirmação 
de que afinal tudo vale a pena, 
quando a alma não é pequena. 
O importante é que acreditemos 
nisso. O que resta é que nos dei-
xemos levar por estes ventos. De 
graça.

*Colaboração ... um poeta que canta o amor

Acesse: https://t.me/Novojornal
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Chamadas de Socorro   ---------- 82 198
Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

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

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

Museu Nacional da Moeda – Rua 
Consiglieri Pedroso

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

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

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

 “Economia para Todos”

Porque o Metical tem valor?

• O Metical tem valor por uma questão de con�ança.

•  Você pode emprestar 10 mil meticais a um amigo porque con�a 

nele e sabe que vai devolver-lhe o dinheiro. 

O METICAL E O VALOR DA CONFIANÇA

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

determinado valor, porque con�a 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 con�ar no Metical. 

• Isto signi�ca que o Metical tem valor porque as pessoas con�am nele 

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

Quem é responsável para que você e a sociedade con�em no 

Metical? 

• A con�ança no Metical está ligada a capacidade do Banco de 

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

ou preços estáveis, ao longo do tempo.

A 
FALTA de bancos de 
socorro em algumas 
unidades sanitárias 
preocupa os utentes, 
principalmente dos 

bairros periféricos da cidade 
de Maputo. 

No distrito municipal 
KaMaxaquene, os residentes 
afirmam que em caso de ur-
gência recorrem aos hospi-
tais gerais de Mavalane e da 
Polana-Caniço e também dos 
serviços privados de saúde.

No Centro de Saúde da 
Malhangalene, a pacien-
te Glória Salvador disse que 
para encontrar um hospital 
público com atendimento a 
tempo inteiro tem de per-
correr longa distância. “As-
sim, em caso de urgência, 
recorro aos serviços priva-
dos, apesar de serem caros”.

Alberto Sigaúque, que es-
tava no Centro de Saúde 1.º 
de Junho, bairro do Ferroviá-
rio, distrito KaMavota, disse 
que a falta dos serviços de 
urgência nesta unidade sa-
nitária é um problema sério a 

Munícipes reclamam
mais serviços de urgência

Utentes do Centro de Saúde 1.º de Junho lamentam a falta de banco de socorro

AR
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A INSPECÇÃO Nacional das 
Actividades Económicas 
(INAE) está a monitorar o 
preço dos produtos básicos, 
nos mercados do país, com 
destaque para o grossista do 
Zimpeto, a fim de evitar a 
especulação nas vésperas ou 
durante a quadra festiva. 

Segundo Tomás Timba, 
porta-voz da INAE, os co-
merciantes estão a ser sensi-

bilizados a praticar “preços 
justos”, de modo a respeitar 
os direitos do consumidor.

Nalguns mercados já se 
registam aumentos de al-
guns produtos. Por exemplo, 
no grossista do Zimpeto, o 
preço do tomate quase que 
triplicou nos últimos dias, 
custando agora até 1200 me-
ticais.

Os comerciantes alegam 

a escassez do produto, de-
vido às chuvas intensas que 
inundaram os campos agrí-
colas.

“A INAE constituiu equi-
pas para todos os merca-
dos grossistas do país para 
contactar os produtores, de 
modo a que se houver agra-
vamento do preço do pro-
duto seja dentro da margem 
permitida”, disse Timba.

CINCO indivíduos, com idades compreendidas 
entre 19 e 26 anos, estão detidos na 5.ª Esquadra 
da Polícia da República de Moçambique (PRM) 
na Machava, indiciados de roubo.

Na sua posse foram recuperados, durante o 
fim-de-semana, quatro televisores, seis com-
putadores portáteis e um aparelho de som.

Um dos indiciados, detido em flagrante, 
é acusado de furtar, de uma empresa localiza-
da na Av. das Indústrias, Machava, município 
da Matola, quatro computadores portáteis, um 
disco duro, uma caixa de primeiros socorros, 
uma caixa comercial contendo 715 meticais, 
três cheques e dois celulares avariados.

Segundo a porta-voz da PRM na província 
de Maputo, Carmínia Leite, dois dos detidos 
confessos, já estiveram presos na mesma es-
quadra há uns tempos.

“A detenção dos indivíduos resultou de de-
núncia popular de roubos frequentes em resi-
dências”, disse a porta-voz.

INAE intensifica 
fiscalização em mercados

Detidos cinco suspeitos 
de roubos na Matola

noite e aos domingos.
A directora municipal de 

Saúde, no Conselho Muni-
cipal da Cidade de Maputo, 
Bélia Xirinda, reconheceu 
que há défice de bancos de 
socorro nas unidades sanitá-
rias, devido à insuficiência de 
recursos humanos no sector.

“Para ter bancos de so-
corro suficientes, temos que 
ter mais profissionais de saú-
de, que fazem trabalho por 
turnos de 24 horas”, escla-
receu, referindo que na cida-
de de Maputo, para além do 
Hospital Central e hospitais 
gerais de Mavalane, José Ma-

camo, Polana-Caniço, têm 
os serviços, os centros de 
saúde de KaTembe, KaNya-
ca, Bagamoyo, Xipamanine, 
1 de Maio e Albasine, sendo 
que neste último foi insta-
lado há dois anos, devido ao 
aumento da demanda dos 
pacientes. 

As autoridades querem evitar aproveitamentos na quadra festiva
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Acesse: https://t.me/Novojornal
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  172/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 07 Dezembro
   de 2021

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

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

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             3,96            4,04      4,00
  Botswana             Pula             5,37            5,48      5,43
  eSwatini             Lilangueni       3,96            4,04      4,00
  Mauricias            Rupia            1,48            1,51      1,49
  Zâmbia               Kwacha           3,63            3,70      3,66

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           556,73          567,83    562,28
  Malawi               Kwacha          78,86           80,43     79,65
  Tanzânia             Shilling        27,50           28,05     27,78
  Zimbabwe             Dólar          167,20          170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            11,21           11,43     11,32
  Canada               Dolar           49,84           50,84     50,34
  China/Offshore       Renminbi         9,92           10,12     10,02
  China                Renminbi         9,92           10,12     10,02
  Dinamarca            Coroa            9,56            9,75      9,66
  Inglaterra           Libra           83,75           85,42     84,59
  Noruega              Coroa            6,98            7,12      7,05
  Suécia               Coroa            6,94            7,08      7,01
  Suíça                Franco          68,27           69,63     68,95
  União Europeia       Euro            71,12           72,53     71,83

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,2762500  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.782,50000
Venda..............  1.783,80000

                              Maputo,  08.12.2021
(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.

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS (b) NO MERCADO SECUNDÁRIO
(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS
Bancos p/ Bancos
Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16
13.30%

47,958.27

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16
13.97%

11-out-16
17.00%

11-out-16
14.89%

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.29%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

136,893.00104,116.0018,951.00
13.35%

13,826.00

Valor Títulos Vendidos 47,958.27783.5111,620.10

Taxa Média Ponderada - 13.37% 13.40% 13.39%
Data última colocação 

Total / Média

22-nov-21 22-nov-21 22-nov-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias
192.99

+ de 63 dias

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 539.00 680.00 1,219.00

31 - 63 dias
11,090.44

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

Valor Títulos Comprados

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

18.60%
5.30%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5,224.39

13.25%

Taxa

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 131,668.61

-

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
7 de dezembro de 2021

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A 3,500.00 900.00 3,777.00 8,177.00

Taxa Média Ponderada
Data última colocação 1-dez-21 1-dez-21 1-dez-21 1-dez-21

13.35% 13.38% 13.40% 13.38%

13.07% 13.14%
13.40% 13.39%Taxa últimas 6 colocações 13.35% 13.37%

13.39%

13.29%
Data da última venda 1-dez-21 24-nov-21 9-nov-21 1-dez-21
Taxa Média Ponderada 13.29% 13.35%

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média
92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0.00
0.00

n.a. n.a. n.a. n.a.
0.00 0.00 0.00 0.00

- -

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-12-2021 A 31-12-2021)

- - -

-

-

--

-
0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00
-

0.00

Prazo

FPC

16.25%15,800.58

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA VENDA DEFINITIVA

10.25%

Taxa

0.00

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 07 de Dezembro de 2021. 

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS (b) NO MERCADO SECUNDÁRIO
(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS
Bancos p/ Bancos
Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16
13.30%

47,958.27

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16
13.97%

11-out-16
17.00%

11-out-16
14.89%

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.29%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

136,893.00104,116.0018,951.00
13.35%

13,826.00

Valor Títulos Vendidos 47,958.27783.5111,620.10

Taxa Média Ponderada - 13.37% 13.40% 13.39%
Data última colocação 

Total / Média

22-nov-21 22-nov-21 22-nov-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias
192.99

+ de 63 dias

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 539.00 680.00 1,219.00

31 - 63 dias
11,090.44

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

Valor Títulos Comprados

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

18.60%
5.30%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5,224.39

13.25%

Taxa

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 131,668.61

-

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
7 de dezembro de 2021

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A 3,500.00 900.00 3,777.00 8,177.00

Taxa Média Ponderada
Data última colocação 1-dez-21 1-dez-21 1-dez-21 1-dez-21

13.35% 13.38% 13.40% 13.38%

13.07% 13.14%
13.40% 13.39%Taxa últimas 6 colocações 13.35% 13.37%

13.39%

13.29%
Data da última venda 1-dez-21 24-nov-21 9-nov-21 1-dez-21
Taxa Média Ponderada 13.29% 13.35%

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média
92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0.00
0.00

n.a. n.a. n.a. n.a.
0.00 0.00 0.00 0.00

- -

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-12-2021 A 31-12-2021)

- - -

-

-

--

-
0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00
-

0.00

Prazo

FPC

16.25%15,800.58

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA VENDA DEFINITIVA

10.25%

Taxa

0.00

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 07 de Dezembro de 2021. 

                                              BANCO DE MOÇAMBIQUE
                     TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
                                                DATA :07/12/2021

       09:30        12:30        15:30

                       BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

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

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

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

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

 BNI  63,22  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  63,24  64,50   63,24   64,50  63,22  64,48 

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

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

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

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  07.12.2021

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO            63,20            64,46            63,83 

PUBLICIDADE

HORÁCIO JOÃO 

F
OI restabelecido recen-
temente o escoamento, 
por via ferroviária, do 
calcário de Muanza para 
alimentar a fábrica da 

Cimentos de Moçambique, no 
Dondo, província de Sofala.

A paralisação, que durou 
um longo período, deveu-se 
a problemas de poluição am-
biental que, na altura, preocu-
pavam a comunidade circun-
vizinha da mina.

A secretária do Estado 
na província de Sofala, Stella 
Zeca, visitou ontem, o jazi-
go e o novo porto seco deste 
minério localizado a quatro 
quilómetros da vila-sede do 
distrito de Muanza, tendo-se 
mostrado impressionada com 
as condições de transporte fer-
roviário.

Contudo, destacou a ne-
cessidade da empresa Cami-
nhos de Ferro de Moçambique 
(CFM) de aumentar a frota de 

ENTRE MUANZA E DONDO

Retomado transporte 
de calcário

vagões para permitir o aumen-
to da produção e produtivida-
de das respectivas unidades 
industriais.

É que o transporte rodo-

viário do minério se apresenta 
bastante oneroso e acentua a 
degradação da estrada no tro-
ço Dondo-Muanza, mormente 
neste período chuvoso.

A pedreira de Muanza já 
atingiu, este ano, a explora-
ção de 11.076,02 toneladas de 
calcário, contra o plano inicial 
de 100 mil toneladas tendo, 

Stella Zeca visitando a zona de exploração de calcário em Muanza 

Comunidades, da Assembleia da 
República.

De acordo com a fonte, 
a reposição permitiria que a 
agricultura moçambicana fos-
se mais atractiva e competitiva 
na vertente fiscal,  tornando-a 
apetecível para os investidores 
nacionais e estrangeiros.

“Em  2015 a tabela do IRPC 
para a agricultura foi alterada 
de 10 para 32 por cento, o que 
representou a perda  de um be-
nefício para a agricultura”, disse 
Mussanhane.

A fonte disse que, em Julho 
deste ano, os empresários co-
meçaram a dialogar com o Go-
verno para uma possível reposi-
ção deste benefício fiscal. Já em 
Agosto, eles ficaram a saber que 
há um esforço para a reposição 
da taxa de 10 por cento por parte 
do Ministério da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural.

Sobre a produção de fertili-
zantes, neste momento, a fon-
te  afirmou que os empresários 
estão a ser prejudicados com os 
elevados custos dos mesmos por 
falta da lei  sobre a matéria.

“Pedimos aos deputados o 
apoio em relação à lei de ferti-
lizantes, porque é difícil inves-

tir”, afirmou.
Segundo apurou o “Notí-

cias”, Moçambique é único país 
da região que continua a aplicar 
uma  taxa de 2.5 por cento para 
os fertilizantes.

“Estamos com a pressão dos 
interessados em investir na área 
de fertilizantes, mas sem lei, o 
investidor não se sente protegi-
do”, frisou.

De recordar que, o Gover-
no garantiu, no lançamento da 
campanha agrária,  estar a tra-
balhar para melhorar o ambien-
te de negócios com o objectivo 
de atrair mais investimentos 
para o sector agrícola nacional.

É neste contexto que o Exe-
cutivo simplificou os processos 
burocráticos no licenciamento e 
emissão de títulos de uso e apro-
veitamento da terra, na trami-
tação de processos relacionados 
com obrigações fiscais, reabi-
litação da rede de infra-estru-
turas energéticas, investimento 
contínuo no complexo multi-
modal de transporte rodoviário, 
ferroviário e marítimo nos três 
principais corredores do país e 
a reabilitação e edificação de in-
fra-estruturas de abastecimento 
de água.

NA AGRICULTURA

Empresários querem 
reposição dos 10% do IRPC
EMPRESÁRIOS moçambicanos 
que investem no sector agrário 
querem a reposição dos 10 por 
cento do Imposto sobre Ren-
dimentos de Pessoas Colectivas 
(IRPC) na agricultura, com vista 
a tornar o sector  mais robusto e 
garantir o crescimento da pro-
dutividade.

O sector agrário poderá re-
gistar um crescimento de 13.9 

por cento, consolidando-se 
como um dos principais impul-
sionadores da retoma da econo-
mia, depois da crise gerada pela 
Covid-19 e da incerteza sobre a 
evolução da pandemia no mun-
do.

Segundo sustentam, com a 
reposição do incentivo do IRPC 
teriam a capacidade de garantir 
o crescimento do sector agrário, 

bem como melhorar pagamen-
tos aos trabalhadores da agri-
cultura.

A ideia foi defendida na 
sexta-feira, em Maputo, pelo 
empresário Hernan Mussanha-
ne, que falava em represen-
tação dos produtores agrários 
moçambicanos num encontro 
com a Comissão das Relações 
Internacionais, Cooperação e 

Reposição dos 10% na agricultura fará com que o país seja mais competitivo e actrativo ao investimento

CERCA de mil famílias em si-
tuação de vulnerabilidade serão 
integradas em actividades de 
geração de renda, no quadro do 
Programa Acção Social Produti-
va (PASP), que está a ser imple-
mentado em cinco municípios 
da província de Gaza. 

O programa que arrancou, 
semana passada, na cidade de 
Xai-Xai, vai apoiar 1000 famílias 
desta urbe e das autarquias de 
Macia e Praia do Bilene, sendo 
que um total de 1000 agrega-
dos já está a beneficiar desta 
iniciativa desde a fase-piloto, 
nos municípios de Chibuto e 
Mandlakazi, perfazendo cerca 
de 2 mil famílias que nas cinco 
autarquias envolvidas, deverão 
ser assistidas pelo PASP no pre-
sente ano.

De acordo com o Institu-
to Nacional da Acção Social 
(INAS), são elegíveis a este pro-
grama, agregados familiares 
chefiados por mulheres, pessoas 
portadoras de deficiência física 
ou de doenças crónicas, pessoas 
vivendo com idosos, agregados 

familiares com crianças em si-
tuação de desnutrição e crianças 
órfãs. 

Segundo o director do Ser-
viço Provincial de Acção Social 
de Gaza, Paulo Beirão, a inclu-
são produtiva é uma aposta do 
Governo na criação de políti-
cas de sustentabilidade para as 
famílias vulneráveis, servindo 
igualmente para eliminar as 
barreiras que impedem o de-
senvolvimento da província de 
Gaza e, em particular, dos pon-
tos onde estão implantados os 
programas. 

Apelou que a operaciona-
lização deste programa deve 
obedecer os princípios de rigor, 
transparência e moderação para 
que os objectivos sejam alcan-
çados. 

“É um programa sério. As 
actividades devem responder 
aos interesses comunitários ou 
públicos e não a particulares, 
por isso, exortamos que sejam 
objecto de monitoramento e 
avaliação da sua implantação e 
impacto. Que haja responsabi-

GAZA

Famílias integradas em actividades produtivas

no ano passado, sido extraídas 
10.099,57 toneladas do recur-
so.

A unidade de produção lo-
caliza-se há 11 quilómetros a 
norte da vila-sede de Muanza, 
cujo jazigo iniciou a sua acti-
vidade em 1952. Tem uma re-
serva de cerca de 37 milhões de 
toneladas de calcário e com-
preende uma área total de 3340 
hectares.

Abrange, igualmente, 12 
comunidades com 3721 habi-
tantes que praticam a agricul-
tura de subsistência, destacan-
do-se a produção de hortaliças, 
fazendo limite com o Parque 
Nacional da Gorongosa.

Porém, a falta de revende-
dores do cimento, em Muan-
za, faz com que o preço da 
principal matéria-prima do 
ramo de construção civil seja 
alto, levando a Cimentos de 
Moçambique a equacionar a 
possibilidade de subsidiar de-
terminados operadores co-
merciais do distrito. 

lização para casos de desvios de 
conduta, com tomadas de me-
didas”, observou o responsável. 

Na capital provincial, as au-
toridades locais identificaram 
100 famílias por cada posto ad-
ministrativo municipal, incluí-
do a localidade de Chilaulene, 

na periferia da urbe, que serão 
atribuídas um montante de 
1050 meticais durante seis me-
ses por ano, para o exercício das 
suas actividades. 

O presidente do Conselho 
Municipal de Xai-Xai, Emídio 
Xavier, frisou que as principais 

linhas de trabalho passam por 
actividades de limpeza a espa-
ços públicos, produção de vi-
veiros, agricultura, reciclagem 
de produtos, entre outras que 
ajudem a superar a condição de 
pobreza em que muitas famílias 
se encontram. 
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Acesse: https://t.me/Novojornal
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VOZ DO MUNÍCIPE

O DEFICIENTE ordenamento do espaço físico preo-
cupa sobremaneira os moradores do Bairro de Ma-
nanga, no posto administrativo de Munhava, arre-
dores da cidade da Beira.

Nhamikia Bulaunde, que vive naquela zona, 
apontou que a situação assume maior preocupação 
durante os incêndios, dificultando a penetração das 
viaturas dos chamados “soldados da paz”.

Contou que recentemente aconteceu um incên-
dio devido a um curto-circuito e que os bombeiros 
não conseguiram extinguir as chamas devido a difi-
culdades para aceder ao local.

Teresa Charles alinhou pelo mesmo diapasão, 
adiantando que o mesmo acontece durante a eva-
cuação de doentes em estado grave ou remoção de 
urnas com restos mortais para os cemitérios.

Sublinhou que o problema dura há longos anos, 
sendo aparentemente de difícil solução, pois os mo-
radores ergueram as suas casas ao longo do traçado 
das vias rodoviárias, exigindo agora uma compen-
sação em caso de demolição ou cedência da parcela 
de terras.

Andrigo Gustavo, por sua vez, considerou o pro-
blema como delicado, mas agradeceu o esforço das 
autoridades comunitárias que, conforme sustentou, 
estão a avançar na reabertura das ruas na Mananga, 
mesmo sob fortes ameaças dos visados.

Por isso, Bartolomeu Chapo, outro inquirido, 
encorajou a edilidade a não sentir-se intimidada, 
devendo avançar com vista a garantir o bem-estar 
social, mesmo com ameaças de alguns indivíduos de 
conduta duvidosa.

Mananga reclama ordenamento físico

Nhamikia BulaundeBartolomeu Chapo

Tereza Charles Andrigo Gustavo

EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA

Milhares de crianças
com futuro “beliscado” 

 HORÁCIO JOÃO

M
ILHARES de crian-
ças continuam en-
tregues “à sua sorte” 
e sem acesso à edu-
cação de infância na 

cidade da Beira, facto agravado 
pelos efeitos da pandemia do 
novo coronavírus.

Assim, aparentemente, o 
conceito segundo o qual “o fu-
turo começa hoje” corre mes-
mo um sério risco de não ser 
cumprido para muitos desses 
petizes. 

A educação de infância é 
a primeira etapa da educação 
básica, sendo complementar 
à família, com a qual deve es-
tabelecer estreita cooperação. 
Os especialistas na matéria 
descrevem o ensino pré-esco-
lar como um tipo de educação 
que favorece a formação e o 
desenvolvimento equilibra-
do da criança tendo em vista a 
sua plena inserção na socieda-
de como ser autónomo, livre e 
solidário.

Infelizmente, tudo isto 
parece estar de alguma forma 
ameaçado neste caso parti-
cular, vivendo-se um cenário 
de total abandono e sem solu-
ção à vista, conforme garantiu 
o chefe do Departamento da 
Criança na Direcção Provin-
cial do Género, Criança e Acção 
Social de Sofala, Macário Antó-
nio.

Confirmou que, neste mo-
mento a situação da educação 
de infância na cidade da Beira é 
um pouco complicada, sobre-
tudo tendo em conta o impacto 
negativo da pandemia do novo 
coronavírus.

A primeira medida de re-
laxamento na prevenção des-
ta doença, que autorizava a 
reabertura dos centros infan-
tis para as crianças em idade 
pré-escolar, tinha algum con-
dicionalismo relativamente à 
frequência dos petizes em nú-
mero reduzido, por exemplo, 
entre 25 e 30.

As mesmas crianças tam-
bém só podiam ter um lanche 

individual e trazido das res-
pectivas casas, sendo que tais 
estabelecimentos de ensino 
pré-escolar nem sequer devem 
cozinhar. 

Também nos mesmos lo-
cais não deviam pernoitar, tal 
como era feito anteriormente 
neste sentido.

Agora as crianças perma-
necem nos centros infantis até 
às 12.00 horas e com seu ma-
terial específico. Igualmente, 
não devem brincar nem tocar 
os meios didácticos dos seus 
colegas.

No entanto, verifica-se al-
guma resistência de alguns pais 
e/ou encarregados de educa-
ção, que não concordam com 
estas orientações do protocolo 
sanitário, optando então por 
manter os seus filhos em casa.

Tais progenitores argu-
mentam ainda ser bastan-
te complicado que o período 
lectivo diário termine às 12.00 
horas, basicamente por serem 
trabalhadores e nessa altura 
também se encontrarem ocu-
pados.

Contudo, as autoridades 
de tutela rebatem, por sua 
vez, que não podem violar as 
orientações do decreto sobre o 
estado de calamidade pública 
como garantia da reabertura 
segura deste sistema de ensino 
pré-escolar.

Depois de um longo perío-
do de encerramento, tal acon-
teceu a partir de Maio, quan-
do a comissão multissectorial 
orientou os centros de educa-
ção de infância a criarem con-
dições de higienização e me-
dição da temperatura através 
de termómetros, entre outras 
medidas preventivas.

A medida foi cumprida em 
mais ou menos 85 por cento, 
mas o maior embaraço regis-
tou-se na recepção das crian-
ças porque não concordaram 
plenamente com esta informa-
ção. “Por isso muitas crianças 
não estão a frequentar os cen-
tros de educação da infância na 
Beira. Dos 36 estabelecimentos 
deste género apenas seis estão 
em pleno funcionamento até às 
12.00 horas, mas com o núme-

ro muito reduzido”, disse.
Existem centros infan-

tis daquela cidade com cinco, 
dez e até 15 crianças, contudo 
o processo de adaptação ao 
“novo normal” vai levar algum 
espaço de tempo, havendo 
ainda mais dúvidas para o pró-
ximo ano com a prevista quarta 
vaga da Covid-19.

Quando a educação da in-
fância funcionava na sua ple-
nitude, em 36 locais, a cidade 
da Beira contava com 1.857 
menores, mas agora o núme-
ro baixou drasticamente para 
uma média de 50 nos seis esta-
belecimentos que retomaram 
as suas actividades.

Dos 36 centros infantis 
da cidade da Beira neste mo-
mento funcionam o estabe-
lecimento da Igreja Baptista, 
na Ponta-Gêa, Maracanã, no 
Macurungo, Pré-School, Flo-
res que Nunca Murcham, nos 
Pioneiros, entre outros.

Enquanto isso, 46 edu-
cadores de infância ficaram 
desempregados, porque a sua 
remuneração dependia do 

funcionamento daqueles cen-
tros infantis.

Macário António referiu 
ainda que as poucas educado-
ras de infância no activo tam-
bém viram os salários mensais 
baixarem de cinco para dois e 
três mil meticais.

AS crianças que se encontram em casa, relegan-
do ao plano secundário o ensino pré-escolar, vi-
vem momentos caóticos e estão entregues “à sua 
sorte” ou sob responsabilidade dos seus irmãos e 
empregadas domésticas, denominadas “cuida-
doras de casa”.

O pai Jorginho Cebola, que vive no Bairro 
do Estoril, considera que o lugar mais seguro da 
criança é o centro infantil em vez de estar em 
casa sem controlo.

Tal como ele, a sua cônjuge também é traba-
lhadora por conta própria no Mercado do Goto, 
sendo que na sua ausência o filho de quatro anos 
de idade fica sob responsabilidade da empregada 
doméstica.

A viúva Carolina José, por sua vez, considerou 
o encerramento dos estabelecimentos de educa-
ção de infância preocupante, realçando que a sua 
filha de três anos de idade está a ser cuidada pelo 
empregado doméstico, o que pode representar 
algum perigo como já aconteceu com empre-
gados que violaram sexualmente meninas à sua 

guarda.
“Rezo todos os dias para que Deus me aben-

çoe para que não haja qualquer desgraça dessa 
natureza. Felizmente, tudo está controlado até 
agora, mas o receio mantém-se e sobretudo pe-
rante muitos relatos de violação sexual no país”, 
anotou.

Contudo, o Governo realiza esporadicamente 
acções de monitoria nos locais de residência para 
aferir a actual situação das crianças numa altura 
em que ainda não foram notificados quaisquer 
casos de vítimas de violência doméstica e viola-
ção sexual.

Mesmo assim, Macário António traçou um 
quadro sombrio. No entanto, considerou não ha-
ver algum culpado nisso, nem o Governo, nem a 
sociedade civil nem os proprietários das creches, 
mas a pandemia do coronavírus.

O esforço das autoridades de tutela nes-
te sentido é de evitar que as crianças não sejam 
contaminadas em bloco, razão desta prevenção 
considerada mais efectiva.

“Cuidadoras de casa”
 assumem a dianteira

de infância daquela urbe en-
contram-se em ruínas, sendo 
que poucos que se reergue-
ram fizeram-no na base de 
investimentos dos seus ges-
tores.

“Infelizmente, não te-
mos qualquer centro infan-
til já reabilitado. Mesmo o 
“1º de Maio”, que é público, 
continua abandonado, mas 
o Maracanã, Flores que Nun-
ca Murcham, Escolinha da 
Manga, Pré-School e Pon-
ta-Gêa avançaram também 
com recurso a fundos pró-
prios”.

Enquanto isto, na maioria 
destes estabelecimentos ain-
da nada se fez em termos de 
reconstrução, concretamen-
te na zona baixa da cidade da 
Beira e na Manga, afectando 
integralmente o cumpri-
mento das metas do Plano 
Económico e Social.

Creches longe de 
se reerguerem do “Idai”

Comunidade busca solução

Vejo este cenário com preocupação

QUASE todos os centros in-
fantis espalhados um pouco 
por toda a cidade da Beira 

ainda não beneficiaram das 
obras de reconstrução depois 
da passagem do ciclone tro-

pical Idai em Março de 2019.
Por conseguinte, quase 

todos os centros da educação 

ENQUANTO isso, o Centro de Desenvolvi-
mento Comunitário (CDC) está a reflectir 
sobre a protecção da criança em matérias 
de acesso à educação de infância cidade da 
Beira.

A iniciativa, que se enquadra no com-
bate à pandemia do novo coronavírus, é 
dinamizada pelo Governo, através do sec-

tor de Género, Criança e Acção Social.
Envolvendo todos os 26 bairros daquela 

urbe, o referido comité reúne-se regular-
mente tendo na primeira semana de De-
zembro em curso juntado à mesma mesa 
em Mananga os representantes de dife-
rentes núcleos provenientes de Inhamízua, 
Munhava e Mananga.

A observância dos direitos da criança 
consagrados na Carta das Nações Unidas, 
subsídio social básico, apoio psicossocial, 
vulnerabilidade, uniões prematuras, entre 
outros fazem parte das matérias de apren-
dizagem transmitidas nesses eventos cujas 
noções básicas devem ser disseminadas 
nas comunidades.

ABORDADO sobre este assunto, o sociólogo José Diquissone reco-
nheceu que era uma preocupação, porque as creches preenchiam 
duas funções importantes. Por um lado, oferecer salvaguarda às 
próprias crianças, quando os pais estão ocupados, e também ini-
ciar a sua socialização.

Indicou que este princípio, entretanto, não está a acontecer, 
mas reconheceu, efectivamente, que a educação é o sector chave 
no desenvolvimento de qualquer sociedade.

“Então, se efectivamente as pré-escolas não estão a funcionar 
já podemos prever também que o futuro se apresentará com gran-
des desafios”, vincou, destacando que essas crianças, não indo aos 
centros infantis, permanecem em casa sendo um período de ocio-
sidade.

Deste modo, referiu que as crianças misturam-se com os adul-
tos gerando “stress” dentro da família e espaços confinados, pese 
embora ainda não haja muitos estudos sobre a matéria.

O sociólogo admitiu mesmo a hipótese de aumentarem as per-
turbações psicossociais na primeira infância constituindo toda 
uma conflitualidade que essas crianças evidenciam.

Como indicador dessa sua afirmação, Diquissone sustentou 
que os dados disponíveis mostram que a violência baseada no gé-

nero em tempos de Covid-19 conheceu um relativo agravamento.
Isto significa, na sua reflexão, que os pais deixaram de ter a rua 

como lugar de refúgio para ficar mais tempo em casa, ou seja, a 
violência voltou às residências e as crianças estão a vivenciar esses 
momentos.

Apontou que, como se sabe, qualquer situação de violência não 
é agradável para a criança sobretudo na sua estabilidade emocional 
e progresso por isso “vejo este cenário com preocupação”.

Porém, o académico tranquilizou que quem faz o futuro é o 
próprio homem, sendo que “depende muito da maneira como to-
dos vamos reagir ao período pós-pandemia, incluindo atenção nas 
políticas públicas para o desenvolvimento da primeira infância”.

Por outras palavras, alertou que o futuro do país depende, lar-
gamente, da maneira como se preparam as crianças devendo ser 
acompanhado da afectação de recursos e pessoal, podendo assim 
conseguir reduzir esta lacuna.

“Mas, na verdade, até agora os indicadores são de um futuro 
preocupante”, repisou Diquissone.

Porque essa pandemia veio para ficar, José Diquissone sugeriu o 
investimento na modalidade de ensino “online” também na edu-
cação de infância.

SOCIÓLOGO AFIRMA

Centros infantis encerrados são um obstáculo à educação de infância

Ainda são visíveis os estragos que o “Idai” deixou no Centro Infantil 1º de Maio

Macário António dirigindo seminário em Mananga
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Nas cerimónias fúnebres, mantenha dois metros de distância das outras pessoas e use 
sempre a máscara. Evite passar a noite e refeições onde decorrem velórios ou cerimónias 

fúnebres. Cuide-se porque o vírus está em qualquer lugar.
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OS casos da lepra estão 
a aumentar nos últimos 
anos, sobretudo nos distri-
tos de Machaze, Tambara e 
Sussundenga, província de 
Manica, o que está a preo-
cupar sobremaneira as au-
toridades locais, que pro-
curam formas de inverter o 
cenário.

A governadora de Ma-
nica, Francisca Tomás, re-
feriu que o mais lamentável 
é a prevalência do estigma 
e discriminação à pessoa 
com lepra, daí a necessi-
dade de tudo ser feito para 
sensibilizar as comunida-
des a abandonarem esta 
atitude.

Francisca Tomás fa-
lava semana passada, em 
Chimoio, no lançamento 

do projecto “Não à discri-
minação à pessoa vivendo 
com lepra”, que decorre 
sob o lema “Trata-me como 
pessoa”.  

Na província de Mani-
ca, a Associação Moçambi-
cana de Pessoas Atingidas 
por Lepra (AMPAL) assiste 
mais de 780 pessoas, nos 
distritos de Machaze, Tam-
bara, Sussundenga, Chi-
moio, Báruè, Mossurize, 
Guro, Tambara, Gondola e 
Vandúzi. Os primeiros três 
distritos são os que contam 
com mais doentes. 

De acordo com a gover-
nadora, o problema con-
tinua a merecer atenção 
especial do Governo cen-
tral e do Conselho Execu-
tivo Provincial com vista a 

minimizar os seus efeitos e 
prevenir novas infecções.

Disse que o estigma e 
discriminação repercutem 
negativamente no acesso 
ao diagnóstico e tratamen-
to, constituindo uma vio-
lação dos direitos humanos 
consagrados na Constitui-
ção. Assim, segundo Fran-
cisca Tomás, é essencial 
acabar com a discrimina-
ção, estigma e preconceito 
para a erradicação da lepra 
no país. 

Desafiou a AMPAL a 
envolver, nas suas activi-
dades, os líderes comu-
nitários e religiosos, cujos 
ensinamentos podem con-
tribuir para a eliminação da 
discriminação a pessoas in-
fectadas e afectadas.

AS autoridades judiciais ins-
tauraram no primeiro semes-
tre deste ano 345 processos 
criminais relacionados ao fa-
brico, consumo e tráfico de 
drogas no país. 

Estes dados representam 
um aumento em comparação 
com igual período do ano pas-
sado, em que foram registados 
276 processos.

Segundo um relatório do 
Gabinete Central de Preven-
ção e Combate à Droga (GCP-
CD), pelo menos 211 casos têm 
arguidos presos.

Ao Ministério Público 
(MP) foram remetidos 141 ca-
sos, continuando igual núme-
ro na fase de instrução prepa-
ratória. 

O Gabinete indica que 390 
indivíduos foram detidos em 
conexão com casos de con-
sumo, comércio e tráfico de 
estupefacientes, o que repre-

senta um aumento de cinco 
episódios.

“No mesmo período, 143 
indivíduos tiveram liberdade 
provisória, 150 permanecem 
em prisão preventiva e 97 
aguardam a conclusão da ins-
trução preparatória dos pro-
cessos”, acrescenta o docu-
mento. O aumento do número 
de litígios deve-se ao facto de 
Moçambique ser o ponto de 
trânsito do narcotráfico e os 
traficantes actuarem a partir 
da América Latina, no caso da 
cocaína, e do Sudeste Asiáti-
co, para o tráfico de heroína, 
anfetamina, haxixe e outros 
precursores químicos.

A rota Índia-Etiópia-
-Moçambique, bem como os 
corredores que ligam o país 
à China, Holanda e Estados 
Unidos são as principais vias 
do tráfico de estupefacientes, 
substâncias psicotrópicas, 

precursores e outros prepara-
dos usados pelos traficantes.

No que diz respeito ao en-
volvimento de estrangeiros, 
17 indivíduos recolheram às 
celas por tráfico de drogas, 
sete dos quais nigerianos, cin-
co malawianos, dois zimba-
bweanos, entre outras nacio-
nalidades.

O balanço semestral 
aponta a urgência de aprimo-
rar a articulação interagências 
no que respeita à gestão e tra-
tamento de casos de tráfico de 
substâncias ilícitas.

Defende ainda a neces-
sidade de capacitar os técni-
cos do sector da fiscalização, 
nas fronteiras, em matéria 
de identificação de drogas, 
“modus operandi”, análise de 
risco, para fazer face à sofisti-
cação dos meios e métodos de 
dissimulação destas substân-
cias nocivas.

de assistência delicada e, com 
muito orgulho, vimos como 

vocês deram as vossas vidas 
por eles”, elogiou.

Prometeu que o Governo 
vai continuar a mobilizar re-

O SECRETÁRIO de Estado da Juventude e Empre-
go, Oswaldo Petersburgo, defendeu, na cidade de 
Maputo, que o voluntariado no país não deve ser 
usado como uma “porta de más intenções” contra 
a sociedade moçambicana. 

Petersburgo falava na abertura da Conferência 
Nacional do Voluntariado, que decorreu segun-
da-feira no Centro Internacional de Conferências 
Joaquim Chissano, sob o lema “Voluntarie-se agora 
pelo nosso futuro comum”.

O evento foi organizado pelo Conselho Nacio-
nal do Voluntariado (CNV), no âmbito da celebra-
ção do 5 de Dezembro, Dia Internacional do Vo-
luntariado, instituído há 35 anos pela Organização 
Nações Unidas (ONU).

Segundo Petersburgo, os voluntários devem 
sempre cumprir rigorosamente o quadro legal es-
tabelecido no país, de modo que as autoridades 
possam ter informação e conhecimento das enti-
dades singulares e colectivas que entram no país 

com boas intenções. 
Neste sentido, o secretário de Estado recordou 

que o Governo aprovou, através de um decreto, 
a Lei do Voluntariado e o seu regulamento, bem 
como criou o CNV, uma rede de organizações da 
sociedade civil cujos “trabalhos têm contribuído, 
gradualmente, na elevação da consciência dos ci-
dadãos para a necessidade do seu envolvimento no 
desenvolvimento social e económico do país”.

Para o governante, as acções deste grupo são 
visíveis no resgate de vidas humanas e na recons-
trução das comunidades pós-desastres naturais 
que assolaram o norte e centro de Moçambique, 
bem como na educação e sensibilização das popu-
lações na prevenção da pandemia do novo coro-
navírus. Destacou ainda o seu papel na assistência 
aos deslocados vítimas do terrorismo na província 
de Cabo Delgado, através do “reassentamento, 
acompanhamento e aconselhamento psicosso-
cial”. 

Por seu turno, o presidente do CNV, Osvaldo 
Mauaie, considerou que há ainda muitos desafios 
a serem ultrapassados pelo voluntariado no país, 
sendo um deles o aumento do número de inte-
grantes. “Gostaríamos, como CNV, de ter pelo me-
nos 200 voluntários por província”, disse.

Neste sentido, recordou que, aquando das 
cheias de 2000, na região sul, e do ciclone Idai, no 
centro, o CNV ressentiu-se desta carência, pois 
“não tínhamos muitas pessoas em prontidão para 
socorrer”. 

Outro desafio apontado por Mauaie tem que 
ver com a necessidade de sensibilização das popu-
lações para compreenderem a essência do volun-
tariado como “um campo aberto a todos”.

Referiu-se ainda à necessidade da profissiona-
lização, pois a Cruz Vermelha de Moçambique e o 
Serviço Nacional de Salvação Pública são dos pou-
cos exemplos de organizações que apresentam um 
pacote completo para o exercício desta actividade. 

O 
PRIMEIRO-MINIS-
TRO, Carlos Agostinho 
do Rosário, reafirmou 
o desafio de aprimo-
ramento dos mecanis-

mos de prevenção e combate 
aos vários tipos de crime orga-
nizado que incluem raptos, se-
questros, tráfico de droga e de 
órgãos humanos.

Com este propósito, o go-
verno submeteu, recentemen-
te, à Assembleia da República, 
a proposta de Lei de Revisão 
do Estatuto Orgânico do Mi-
nistério Público para reforçar 

as competências da Procura-
doria Geral da República (PGR) 
no que concerne à prevenção 
e combate ao crime organiza-
do e transnacional, através da 
criação de um gabinete central 
especializado.

Este desafio decorre da so-
fisticação, cada vez mais das 
acções criminosas, acompa-
nhando as transformações so-
ciais e económicas que se vêm 
operando no país, aliado ao 
processo de integração regional 
e da globalização.

Para além do contínuo re-

finamento, o crime, nas suas 
diferentes formas, está muitas 
vezes, associado à corrupção e a 
malhas transnacionais.

Falando há uma semana na 
Assembleia da República, Car-
los Agostinho do Rosário  indi-
cou que o guerra contra o crime 
constitui um desafio perma-
nente para qualquer sociedade, 
seja qual for a capacidade com-
bativa e coerciva das suas insti-
tuições.

Sublinhou que para preven-
ção e combate eficaz ao crime, 
o Governo tem vindo a apostar, 

continuamente, no reforço das 
capacidades operativas e inter-
ventivas das instituições da lei 
e ordem, para que estas cum-
pram, com zelo, a sua missão de 
agentes de prevenção e comba-
te a todo tipo de delito. 

Entre as acções mais im-
portantes neste sentido está o 
reforço em meios materiais e 
técnicos para as forças policiais, 
assim como a formação e capa-
citação de recursos humanos, 
especializados para o combate 
ao crime organizado e transna-
cional.

Uma vez que o combate aos 
crimes transnacionais requer a 
conjugação de esforços bilate-
rais e multilaterais, o país tem 
vindo a cooperar sobre esta ma-
téria com vários países da região 
e do mundo.

Agostinho do Rosário disse 
acreditar que com estas e outras 
acções, o Estado moçambicano 
estará melhor capacitado para 
prevenir e reprimir os diversos 
tipos de crime, tais como rap-
tos, sequestros, tráfico de droga 
e de órgãos humanos, de entre 
outros. 

CRIME ORGANIZADO

Prevenção requer reforço 
das competências da PGR

Justiça está a tramitar
345 processos 
sobre drogas

Incineração de drogas

DEFENDE OSWALDO PETERSBURGO

Voluntariado não pode ser 
“porta de más intenções”

Profissionais de saúde
homenageados em Tete

cursos e aprimorar ainda mais 
as condições de trabalho para 
aliviar a pressão nas unida-
des sanitárias, no contexto 
da pandemia. O activista am-
biental, Rui Silva, promotor 
da homenagem, explicou que 
este acto é de âmbito nacional 
e começou quando o director 
do Hospital Central de Mapu-
to o convidou para fazer uma 
visita à instituição e viu uma 
enfermeira deitada porque es-
tava cansada. “Disse para mim 
mesmo que era necessário fa-
zer algo para mostrar gratidão” 
pelo que fazem, em especial, 
neste tempo de pandemia.

“Este reconhecimento vai 
acompanhado de uma más-
cara, para promover uma re-
flexão sobre a sua utilização e 
a forma como as descartamos. 
As máscaras cirúrgicas são 
prejudiciais para o ambiente, 
pelo que temos de preferir as 
de tecido e deixarmos as ou-
tras só com os profissionais de 
saúde”, apelou.
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Aumento de casos 
de lepra preocupa 
em Manica

CERCA de 3000 funcionários 
da saúde da província de Tete 
foram homenageados, em 
pintura artística colocada na 
fachada principal do Hospital 
Provincial, pelo seu esforço no 
combate à Covid-19.

O “Notícias” apurou que, 
nesta luta, 290 profissionais 
foram infectados pelo novo 
coronavírus, estando todos 
eles recuperados, numa pro-
víncia em que cerca de 50 pes-
soas morreram por conta da 
doença.

Na inauguração do mural, 
na última sexta-feira na cidade 
de Tete, a Secretária do Esta-
do, Elisa Zacarias, considerou 
de “heróis da bata branca” os 
profissionais da saúde, porque 
apesar da doença ser nova e 
perigosa não vacilaram na de-
fesa da população.

“Tivemos três vagas da Co-
vid-19, uma mais perigosa e 
mortífera que a anterior. Re-
sultaram em cerca de 8600 ca-
sos, 277 dos quais precisaram 

Acesse: https://t.me/Novojornal



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

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

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

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

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

Exige-se que Polícia 
respeite limites 
da sua actuação

Polícia com mais meios para combater o crime

O 
SECRETÁRIO de 
Estado na pro-
víncia de Nam-
pula, Mety Gon-
dola, alertou 

esta semana aos membros 
da PRM a respeitarem as 
leis para garantir a or-
dem, segurança e tran-
quilidade públicas.

Mety Gondola falava 
segunda-feira na cerimó-
nia de entrega de sete 
viaturas ao Comando da 
PRM na cidade de Nam-
pula, que se destinam ao 
reforço da presença poli-
cial em vários pontos da 
província.

O governante precisou 
que os agentes da PRM 
devem saber interpretar 
as normas que os regem 
no exercício das suas fun-
ções para evitar atropelos 
aos princípios da corpo-
ração, e reforçar a articu-
lação e coordenação com 
outras instituições do Es-
tado.

O recrudescimento 
dos assaltos a residên-
cias nos bairros da cidade 
de Nampula, em que os 
protagonistas são grupos 
compostos por dez ou 
quinze indivíduos, dei-
xou preocupado o secre-
tário do Estado.

“Apelamos para que 
sejam intransigentes. Re-

forcemos o nosso com-
bate a estes grupos que 
desestabilizam a socie-
dade, a fim de devolver 
a tranquilidade à nossa 
população”, recomendou 
Gondola.

O governante mani-
festou-se satisfeito com 
a aplicação de medidas 
severas a alguns cidadãos 

que tentam corromper os 
agentes da Polícia.

Por sua vez, o coman-
dante provincial da PRM 
em Nampula, António Ba-
chir, referiu que a aloca-
ção dos meios vai aumen-
tar o raio de cobertura da 
Polícia no combate ao cri-
me nas comunidades.

“Este evento acontece 

na semana do lançamento 
de prevenção na quadra 
festiva de Natal e fim-
-de-ano e nos compro-
metemos a garantir que 
os cidadãos estejam num 
ambiente ordeiro em que 
haja estreita observân-
cia do protocolo sanitário 
imposto pela Covid-19”, 
disse Bachir.

PRM atenta 
à quadra festiva 
O COMANDO Provincial da PRM lançou 
esta semana, na cidade de Nampula, a 
campanha que visa garantir a seguran-
ça, tranquilidade e bem-estar do cidadão 
durante a quadra festiva do Natal e do 
Fim-do-Ano.

António Bachir referiu na ocasião que 
todos os agentes devem estar em pronti-
dão para qualquer situação que ponha em 

causa a tranquilidade pública.
“Anunciamos tolerância zero duran-

te a quadra festiva. Devem ser o exemplo 
e estar preocupados com a causa social. 
Todos os agentes da Polícia devem estar 
preparados”, recomendou.

Bashir advertiu aos agentes que nesta 
quadra festiva a prioridade é proteger os 
cidadãos.

Escasseia tomate 
no Mercado Waresta
O MERCADO Grossista do 
Waresta, maior fornecedor 
dos retalhistas de Nampula, 
esteve esta segunda e terça-
-feira sem tomate.

A nossa Reportagem es-
teve no local e confirmou dos 
gestores do mercado que o 
tomate está a escassear, pois 
as principais zonas de abas-
tecimento, nomeadamente 
os distritos de Rapale, Ribáuè 
e Malema, não estão a enviar 
o produto porque a escassez 
da chuva não tem ajudado na 
produção.

Esta situação contraria 
o cenário vivido em Junho, 
quando a cidade de Nampula 
esteve inundada de tomate, 
com a oferta a ultrapassar a 
procura e como resultado os 
vendedores somaram prejuí-
zos.

Em face da fartura do 
produto, o preço teve uma 
redução drástica com conse-
quências para todos os pon-
tos de venda.

O chefe do mercado, Iná-

cio Pilo-Pilo, que confirmou 
a escassez do produto, disse 
que por conta disso o preço 
do tomate por quilograma 
passou para 90 meticais con-
tra os anteriores 60. 

Pilo-Pilo garantiu que 
entre hoje e amanhã poderão 
chegar quatro camiões idos 
de Maputo, com tomate im-
portado da África do Sul para 
abastecer o Waresta.

“Quando chegam muitos 
camiões ao mesmo tempo, 
temos  problema de con-
servação e por conta disso, 
maior parte do tomate, tra-
zido de Maputo deteriora-se.

Os grandes supermer-
cados da cidade continuam 
com disponibilidade do pro-
duto, mas o preço de venda 
sofreu um agravamento para 
90 meticais o quilograma.

Actualmente o tomate é raro no Waresta
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE TETE

5ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

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

11375 11423

O SECRETÁRIO-GERAL da Frelimo, Roque 
Silva, disse ser importante que os jovens as-
sumam que o desenvolvimento requer es-
forço e sacrifício de todos, pois os resultados 
só aparecem vencendo etapas nas diferentes 
frentes em que se encontra.

Reunido segunda-feira última com jo-
vens de diferentes estratos do distrito de 
Inhassoro, em Inhambane, no quadro da vi-
sita que efectua a esta província, Roque Silva 
trocou impressões sobre as dinâmicas sociais 
e económicas que devem ser interpretadas e 
enquadradas no processo de desenvolvimen-
to do país.

Na ocasião, conduziu um debate sobre 
os mecanismos pelos quais a juventude pode 
participar positivamente no na transforma-
ção da realidade local a favor da economia 
global, com vista ao desenvolvimento indivi-
dual, da comunidade e do país.

Depois de narrar a longa e histórica traje-
tória do processo libertário de Moçambique, 
passando pelos sacrifícios consentidos pelos 
jovens do 25 de Setembro e do 8 de Março, 
Roque Silva explicou que esta serve como 
forma de demonstrar as várias etapas que ti-
veram de ser vencidas para atingir o estágio 
em que nos encontramos hoje.

Apelou à juventude moçambicana para 
continuar a apostar na aquisição de habili-
dades e o “saber fazer”, como condição para 
a geração de auto-emprego e incrementar a 
renda familiar, sem esperar apenas pelo em-
prego formal.

Exortou aos jovens para agudizarem a vi-
gilância e denunciarem todo e qualquer mo-
vimento estranho que possa perigar o am-
biente de tranquilidade, dada a exposição aos 
ataques terroristas a que o distrito pode estar, 
por se situar ao longo da costa.

CONSELHO NACIONAL DA ANAMM

Estabilizado desembolso 
de fundos aos municípios

A 
PROBLEMÁTICA do 
atraso no desembolso 
de fundos de compen-
sação aos municípios 
para a execução das 

actividades programadas está 
normalizada, segundo garantiu 
ontem o presidente da Asso-
ciação Nacional dos Municípios 
de Moçambique (ANAMM), 
Calisto Cossa.

Falando em Maputo, no 
contexto da realização da II 
Sessão Ordinária do Conselho 
Nacional da ANAMM, Cossa 
reconheceu que houve tempos 
em que alguns municípios não 
recebiam a verba prevista para 

o seu funcionamentos mas 
graças à colaboração do Minis-
tério da Economia e Finanças e 
da área administrativa a situa-
ção foi resolvida.

“Pela resposta que recebe-
mos por parte de alguns muni-
cípios, senão a maioria, é que 
há melhorias. É importante 
perceber que, como municí-
pios, vivemos a realidade do 
país e as dificuldades que en-
frenta acabam influenciando, 
do ponto de vista financeiro, 
negativamente na nossa pres-
tação”, disse Calisto Cossa.

O autarca assumiu que o 
desejo dos municípios é que 

haja celeridade no desembolso 
desse valor, mas reconheceu 
os esforços do Governo na ga-
rantia da verba, olhando para 
as dificuldades financeiras que 
o país enfrenta, sobretudo de-
pois da eclosão da Covid-19 
que condicionou, negativa-
mente, o tecido social e eco-
nómico. 

Apesar deste cenário, se-
gundo Cossa, os municípios 
são desfiados a buscar melho-
res formas de alargar a base 
tributária, criando condições 
para que haja mais actividades 
económicas, ter capacidade de 
licenciar e fiscalizar.

Partilhou que a ANAMM 
conseguiu mobilizar fundos 
junto das organizações inter-
nacionais para dinamizar as 
actividades, concretamente na 
aquisição de equipamentos e 
materiais de protecção costeira 
para os municípios da Maxixe, 
Quelimane, Mocuba, Maganja 
da Costa, Angoche, Monapo, 
Cuamba, Lichinga e Metangu-
la. 

Outros fundos foram apli-
cados no município de Nha-
matanda, na construção de um 
sistema de abastecimento de 
água e reforço da iluminação 
pública, contribuindo assim na 

Conselho Nacional da Associação Nacional dos Municípios de Moçambique debate gestão das autarquias

Desenvolvimento 
constrói-se vencendo 
diferentes etapas

Roque Silva recomendou aos jovens a serem proactivos na criação do auto-emprego

melhoria da vida dos muníci-
pes.

A ANAMM também anga-
riou apoios para os municípios 
afectados pelos ciclones Idai e 
Kenneth, que foi investido na 
implementação do projecto 
de resiliência no município de 
Dondo. 

O projecto consistiu na 
construção de casas-modelo 
resilientes e na capacitação das 
comunidades locais e autori-
dades municipais em matérias 
de gestão de riscos de desas-
tres, para além das parcerias 
para o município da Matola na 
elaboração do plano de gestão 
integrada de resíduos sólidos.

Considerando que o papel 
das autarquias e da ANAMM é 
crucial no processo de imple-
mentação de políticas e agen-
das nacionais, Calisto Cossa 
avançou que o órgão continua 
aberto a colaborar com o Go-
verno, parceiros de coopera-
ção, sector privado e demais 
interessados com vista ao re-
forço do desenvolvimento mu-
nicipal.

Nesta sessão, de dois dias, 
o Conselho Nacional vai apre-
ciar e deliberar sobre o desem-
penho da ANAMM, além de 
analisar a proposta de plano de 
actividades e orçamento para o 
exercício económico 2022.

Serão também apreciadas 
as propostas de código de ética 
assim como da lei de bases da 
criação, organização e funcio-
namento das autarquias locais, 
entre outros documentos de 
gestão corrente da associação.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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ANÚNCIO DE VAGA
Oficial de Comunicação de Marketing (Maputo)

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. 

Responsabilidades-Chave:
• Actualizar a estratégia de comunicação; Desenvolver comunicações, marketing e materiais de propaganda (in-

cluindo folhetos, brochuras, vídeos, entre outros);
• Desenvolver, gerir e actualizar o website e a presença nas redes sociais, incluindo o desenvolvimento de publi-

cações, artigos e histórias;
• Organizar e facilitar eventos, Preparar materiais de comunicação para eventos, incluindo apresentações e dis-

cursos;
• 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 estu-

dos de base, lições aprendidas, boas práticas e colecta de dados, evidências estatísticas, qualitativas e anedóti-
cas;

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, InDe-

sign, 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.

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. 

CONCURSO PÚBLICO Nº 91158783
FORNECIMENTO DE VITRINAS

A GIZ-Cooperação Alemã pretende adquirir58vitrinas para serem entregues em Inhambane e 
Sofala.

Especificações:
•	 34 Vitrinas (0.70m x 1.00m): entrega em Sofala
•	 09 Vitrinas (1.20m x 1.80m): entrega em Inhambane
•	 11 Vitrinas (1.00m x 2.00m): entrega em Inhambane
•	 04 Vitrinas (1.20m x 1.60m): entrega em Inhambane

Material: estrutura de aluminio, portas de correr feitas de vidro transparente de 4mm bloqueáveis 
através	de	fechadura	frontal.	Fundo	em	cortiça	com	espessura	de	minimo	1cm	para	fixar	facil-
mente os documentos.

A	GIZ	convida	a	todos	interessados	a	submeterem	as	suas	propostas	técnicas	e	financeiras	em	2	
envelopes separados á GIZ-Agencia sita na Av. Francisco Orlando Magumbwe nº 976 – Maputo 
até mais tardar dia 15.12.2021.

Identificação doenvelope 1: Proposta Técnica–Concurso nº 91158783; Nome da empresa.
Dentro do envelope 1 deve conter:
•	 Cópia autenticada de alvará válido para fornecimento de vitrinas;
•	 A	política	financeira	da	GIZ–Cooperação	Alemã	para	o	Desenvolvimento	não	permite	nenhum	

pagamento adiantado (pagamento total min. 10 dias após entrega e aprovação do material). O 
concorrente	deve	apresentar	declaração	informando	que	disporá	de	recursos	financeiros	para	
fornecer todas as 58 vitrinas sem necessitar de nenhum pagamento adiantado.

Identificação do envelope 2: Proposta Financeira–Concurso nº 91158783; Nome daempresa.
Dentro do envelope 2 deve conter:
•	 Preços unitários e totais em MTs, incluído o preço de transporte;
•	 Especificações	detalhadas;
•	 Data de validade da propostas, prazo de entrega.

Só	serão	avaliadas	propostas	 financeiras	 (envelope	2)	das	empresas	que	 reunirem	 requisitos	
exigidos nas propostas técnicas (envelope 1).

As	propostas	financeiras	(envelope	2)	que	não	contém	quantidades	completas	e/ou	especifica-
ções	solicitadas	serão	desqualificadas.

Em	caso	de	dúvida	por	favor	fazer	uso	do	nosso	contacto	/	endereço	abaixo	mencionado.

         Maputo, 08 de Dezembro de 2021
         GIZ-Agência
         Departamento de Procurement
         Av. Francisco Orlando Magumbwe 976, Tel.: 21 491245
         Tel.: 21 491245
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N
OVE milhões de dóla-
res norte-americanos 
é o montante neces-
sário para as próximas 
eleições autárquicas e 

gerais de 2023 a 2025, respec-
tivamente, valor a ser mobili-
zado pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimen-
to (PNUD) junto da comunida-
de internacional.

Esta informação foi revela-
da à imprensa ontem, em Ma-
puto, durante a cerimónia de 
assinatura do documento final 
do projecto do PNUD de apoio 
aos órgãos de gestão e admi-
nistração eleitoral. 

Assinaram o documento 
final a Presidente do Conselho 
Constitucional (CC), Lúcia Ri-
beiro; o presidente da Comis-
são Nacional de Eleições (CNE), 
Carlos Matsinhe; o secretário-
-geral do Tribunal Supremo, 
Jeremias Manjate, e a repre-
sentante-residente do PNUD, 
Narjess Saidane.  

Esta cerimónia foi seguida 
do lançamento oficial do pro-
jecto de Fortalecimento da De-

mocracia e dos Processos Elei-
torais em Moçambique para o 
ciclo eleitoral 2022-2025.

Assinado o projecto, cabe 
ao PNUD redobrar esforços, 
através de encontros bilaterais, 
para convencer os parceiros 
do desenvolvimento, nomea-
damente os principais países 
doadores, a aceitarem conce-
der o apoio.

Lúcia Ribeiro, presidente 
do CC, considerou que a apro-
vação deste projecto traduz 
uma resposta favorável da Or-
ganização das Nações Unidas ao 
pedido formulado pelo Gover-
no no sentido de providenciar 
assistência técnica aos órgãos 
nacionais de gestão e adminis-
tração eleitoral, incluindo os de 
jurisdição eleitoral. 

Afirmou que a participação 
das Nações Unidas nos esforços 
de fortalecimento do Estado 
de Direito Democrático em 
Moçambique remonta aos pri-
mórdios da democracia multi-
partidária no país. 

Lembrou que, recente-
mente, nas eleições de 2018 

e de 2019, as Nações Unidas, 
através do PNUD, prestaram 
apoio aos órgãos da adminis-
tração eleitoral e da justiça 
eleitoral, incluindo o Conselho 
Constitucional. 

Para Lúcia Ribeiro, a im-
plementação deste projecto 
será desafiante para todas as 
partes envolvidas no processo, 
daí que reitera a importância da 
organização atempada, sem as 
pressões do período eleitoral e 
com o envolvimento pleno de 
todas as instituições relevantes 
no processo. 

Por seu turno, o presiden-
te da CNE, Carlos Matsinhe, 
considerou que esta etapa re-
presenta o estágio final da con-
cepção do projecto. 

No seu entender, o apoio 
vai contribuir para a realização 
das eleições das autarquias lo-
cais de 2023 e das eleições ge-
rais, presidenciais, legislativas, 
das assembleias provinciais e 
distritais de 2024.

Por último, a representan-
te-residente do PNUD, Narjess 
Saidane, descreveu o projecto 

como um programa de acom-
panhamento ao ciclo eleitoral, 
em resposta ao pedido feito 
pelo Governo. 

“Hoje celebramos a as-
sinatura com as instituições 
envolvidas, sob a liderança da 
Comissão Nacional de Eleições, 
mas também pelo Conselho 
Constitucional, para avançar-
mos com o pedido de uma série 
de apoios”, salientou.

O projecto prevê o finan-
ciamento de um leque varia-
do de actividades, de entre as 
quais destaca-se a formação, 
à escala nacional, dos diversos 
actores do processo eleitoral, 
designadamente os membros 
da CNE, STAE, partidos políti-
cos e da Polícia da República de 
Moçambique (PRM)

Prevê-se também a capa-
citação das magistraturas do 
Ministério Público e Judicial, 
em particular os juízes dos tri-
bunais judiciais de distrito, dos 
órgãos de comunicação social e 
das organizações da sociedade 
civil que participam ou inter-
vêm nos processos eleitorais. 

A ASSEMBLEIA da Repúbli-
ca (AR) aprovou ontem, em 
definitivo e por consenso, a 
proposta de lei que fixa o va-
lor da pensão para o deputado 
pensionista e combatente da 
luta de libertação nacional, da 
defesa da soberania e da demo-
cracia.

O instrumento, submetido 
à revisão pela Comissão dos As-
suntos Sociais, do Género, Tec-
nologia e Comunicação Social 
da AR (3ª comissão) refere que 
servirá de base para a fixação da 
pensão, o salário base do depu-
tado em vigor.

Esta medida, alterada na 
Lei n.º 31/2014, de 30 de De-
zembro, que estabelece o Esta-
tuto, Segurança e Previdência 
do Deputado, determina ainda 
que esta pensão será atribuída 
ao deputado que seja comba-
tente pensionista e que tenha 
descontado 13 por cento do sa-
lário base.

“Esta medida inclui depu-
tados que exerceram um man-
dato desde a IV legislatura, a 
partir de 1994”, disse António 
Boene, presidente da Comissão 
dos Assuntos Constitucionais, 
Direitos Humanos e de Legali-
dade da AR, na apresentação do 
parecer do grupo de trabalho.

Informações colhidas na 
Assembleia da República indi-
cam que esta lei deverá abran-
ger 44 deputados das bancadas 
parlamentares da Frelimo e da 
Renamo, desde a legislatura 
iniciada em 1994 até a presente.

António Boene afirmou que 

Necessários nove 
milhões de dólares 
para eleições

Momento da assinatura do documento final do projecto do PNUD

Parlamento aprova pensão 
para deputado combatente

Parlamento aprova pensão para deputado combatente

a comissão que dirige entende 
que o projecto de revisão da lei 
n.º 31/2014, de 30 de Dezembro 
é pertinente e oportuna, e visa 
salvaguardar os direitos dos 
pensionistas que hipotecaram 
as suas vidas e juventude ao 
serviço de ideais da luta de li-
bertação nacional, da defesa da 
soberania e da democracia.

“O projecto de lei não en-
ferma de nenhum vício de in-
constitucionalidade ou ilegali-
dade que obste a sua apreciação 
positiva pelo plenário”, propôs 
o deputado pela bancada parla-
mentar da Frelimo.

Na fundamentação da pro-
posta de revisão desta lei, a 
deputada Lúcia Mafuiane, pre-

sidente da 3.ª Comissão, afir-
mou que a medida responde 
ao plasmado no número um do 
artigo 15 da Constituição da Re-
pública, que reconhece e valo-
riza os feitos daqueles que con-
sagraram as suas vidas à luta de 
libertação nacional, à defesa da 
soberania e da democracia.

O instrumento revisto, 
acrescentou, visa conferir dig-
nidade ao deputado que seja 
combatente pensionista, que 
tenha exercido um mandato, 
devendo ser pago a este uma 
pensão de aposentação equi-
valente ao salário base actuali-
zado da função mais alta exer-
cida durante o seu mandato, 
quando preencha os requisitos 

previstos.
Um parecer assinado pelo 

Ministro da Economia e Finan-
ças, Adriano Maleiane, indica 
que a aprovação e implemen-
tação desta lei acarretará um 
custo ao Orçamento do Estado 
estimado em 74,7 milhões de 
meticais por ano.

Ainda ontem, a Assembleia 
da República aprovou a elei-
ção do deputado da bancada 
da Renamo, Saíde Fidel, como 
membro e chefe do grupo na-
cional junto à Organização da 
Conferência Islâmica. A eleição 
de Saíde Fidel a este grupo de-
riva da renúncia do deputado 
Mussabay Issufo Gany desta or-
ganização internacional.

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

ANÚNCIO DE CONCURSO
Referência: Nº11/Plan/MRS/2021

A Plan International Moçambique é uma organização internacional de desenvolvimento centrado na criança, sem filiações 
políticas, religiosas ou governamentais. A visão da Plan é de um mundo em que todas as crianças atinjam o seu potencial pleno 
em sociedades que respeitem os direitos e a dignidade das pessoas.
Visando complementar os esforços do Governo de Moçambique, a Plan Internacional em Moçambique, através da sua Unidade 
de Programa de Nampula está implementando um projecto para mitigação da pandemia da Covid-19 que afecta o país, em 
particular a província de Nampula, financiado pela Global Affairs Canada, contribuindo assim para a melhoria do estado de 
saúde das populações mais desfavorecidas. Para o efeito, torna-se fundamental assegurar a disponibilidade de equipamentos 
e consumíveis-chave nas unidades sanitárias abrangidas por este projecto, nos distritos de Nampula, Meconta e Ilha de 
Moçambique

Sendo assim, a Plan International Moçambique convida todos potenciais fornecedores a submeterem as suas propostas, para 
o Fornecimento de Equipamento Hospitalar (Lote 1), Fornecimento de Materiais e Consumíveis Hospitalares (Lote 2), 
Fornecimento de Equipamento de Protecção Individual (Lote 3), Fornecimento de Materiais de Kits de Higiene (Lote 4) 
conforme especificado nos Termos de Referência, até às 13.00 horas do dia 7 de Janeiro de 2022, para o seguinte endereço: 
Rua Justino Chemane, n.º 271, Sommerschield II, Maputo-Moçambique e correio electrónico 
applications.mozambique@plan-international.org
O Termos de Referência e como informações adicionais poderão ser obtidos até ao prazo de 17 de Dezembro de 2021, 
através do endereço electrónico acima referido. 
Elegibilidade/Qualificações
São elegíveis empresas do ramo baseadas em qualquer ponto do país, desde que apresentem e demonstrem qualificações e 
experiência nos seguintes domínios:

• Experiência comprovada na importação de equipamento e material hospitalar e farmacêutico, mediante apresentação 
de cartas abonatórias;

• Realização do trabalho dentro do prazo estipulado. 

Critérios de selecção
• Melhor preço
• Tempo de entrega 
• Qualidade das amostras apresentadas no escritório de Nampula

As propostas financeiras deverão incluir no seu preço unitário, o custo de transporte.

Local de Entrega: Plan International, Av. 25 de Setembro, n.º 29 

Nampula, aos 3 de Dezembro de 2021

Acesse: https://t.me/Novojornal
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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, SA, com sede na Rua dos Desportistas, nº 
733, JAT 6-3, 13º andar, na cidade de Maputo e executados: PADARIA MONDLANE, EI, 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 11384

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

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
De acordo com o n° 2 do artigo 33, conjugado com o n° 2, do artigo 63 do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos concursos abaixo discriminados:

Nº de Concurso Objecto de Concurso Nome de Concorrente
Vencedor

Valor 
Adjudicado

Concurso por Cotações nº 78/
CC/25A001652/UGEA/INGD/2021 Fornecimento de refeições DELÍCIAS ASSIMINA 40.131,00MT

Concurso por Ajuste Directo n° 03/
AD/25A001652/UGEA/INGD/2021 Manutenção de viaturas SINOHYDRO (HENAN) 

MZ TRADING CO 205.000,00MT

Concurso por Cotações n° 60/
CC/25A001652/UGEA/INGD/2021

Aquisição de ar-
condicionados MOZIMPOR, LDA 346.499,91MT

Concurso por Ajuste Directo n°59/
AD/25A001652/UGEA/INGD/2021

Manutenção de viaturas e 
fornecimento de acessórios

CFAO MOTORS 
MOZAMBIQUE, LDA 4.800.000,00MT

Concurso por Cotações n°76/
CC/25A001652/UGEA/INGD/2021

 Manutenção de aparelhos de 
ar-condicionados

 IT-WORLD 
SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA
192.816,00MT 

A Autoridade Competente
(Ilegível) 

12547

ANÚNCIO DE VAGA
Central Térmica de Ressano Garcia, SA (CTRG) é uma joint venture entre a Electricidade de Moçambique, EP (EDM) e a Sasol 
New Energy Holdings (Pty) Ltd. (SNE). A CTRG possui uma Planta em Ressano Garcia, no distrito de Moamba, para geração de 
energia eléctrica, a partir de uma fonte de baixo carbono, uma fonte dedicada de gás natural. 

A Central Térmica de Ressano Garcia pretende admitir para o seu quadro de pessoal um (a)
Gestor(a) de Segurança, Saúde e Meio Ambiente

(Reportando ao DG).

Objectivo da posição: O Gestor(a) de Segurança, Saúde e Meio Ambiente tem de estabelecer e implementar o Sistema de Gestão 
de SSMA em linha com a legislação de Saúde, Segurança e Meio Ambiente a padrões corporativos.

Qualificações de posição:
• Bacharelado em Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional ou, alternativamente, Bacharelado em Ciências / Enge-

nharia ou equivalente com qualificações profissionais adicionais em HST e Sistemas de Gerenciamento de Segurança e 
Incêndio;

• Alto conhecimento da legislação de Moçambique e da legislação internacional de Saúde e Segurança no Trabalho;
• moçambicano, que fala, lê e escreve inglês fluentemente;
• Proficiente com aplicativos do Microsoft Office.

Principais Responsabilidades:

Entre outros;
• Realizar avaliação de risco e medidas de mitigação de risco no local e antes do início dos projectos;
• Tomar medidas preventivas e correctivas para garantir um ambiente adequado e saudável para a organização e suas 

partes interessadas;
• Apresentar propostas de medidas correctivas ou preventivas;
• Investigar, analisar e rever acidentes ou quase acidentes dentro da organização;
• Garantir que todos  funcionários sejam devidamente informados sobre as políticas de trabalho, ambientais e de seguran-

ça da organização;
• Preparar relatórios mensais para o Gerente Geral, OPCO / MC, e fazer apresentações regularmente como e quando necessário;
• Apoiar o Gerente Geral e a equipa de Gestão na questão da Política e Directrizes de HST;
• Apoiar a equipa de Gestão nos padrões do Sistema de Gestão de SSMA;
• Auxiliar todos departamentos da CTRG em suas negociações com os Clientes em todas as questões relacionadas à Saúde 

e Segurança no Trabalho;
• Realizar qualquer treinamento interno de segurança como e quando necessário;
• Executar avaliações de risco relacionadas a HST;
• Garantir que as licenças relacionadas a Segurança, Saúde e Meio Ambiente sejam actualizadas regularmente com antece-

dência (e não expirem);
• Garantir a adesão a todos os requisitos do credor e da IFC em termos de HST;
• Garantir que as reuniões mensais de segurança e as reuniões trimestrais de revisão gerencial sejam realizadas de acordo 

com a programação;
• Garantir o desenvolvimento e implementação de programas de resposta a emergências;
• E quaisquer outras actividades de negócios fornecidas de tempos em tempos pelo Gerente Geral.

Experiência e Habilidades:
• Um mínimo de 8 anos de experiência comprovada de gestão no campo relevante é uma obrigação;
• A capacidade de trabalhar em um ambiente de ritmo acelerado e de se adaptar às mudanças rapidamente;
• Excelentes habilidades de reportar, comunicação e relacionamento interpessoal;
• Excelentes habilidades de comunicação escrita com a capacidade de compilar e apresentar relatórios;
• Excelente conhecimento e aplicação das normas internacionais de Segurança, Saúde e Meio Ambiente.

Oferece-ce:
• Bom ambiente de trabalho numa equipa motivada e dinâmica;
• Pacote salarial competitivo de acordo com a experiência comprovada;
• Posição baseada em Ressano Garcia, com deslocação para Maputo.

Encoraja-se candidaturas de mulheres. Candidatos(as) deverão enviar uma carta de motivação acompanhada 
de CV actualizado, documentos comprovativos de qualificações e 3 cartas de referências até ao dia 10 de 
Dezembro de 2021, para o seguinte endereço:
recrutamento@ctrg.co.mz
Ref: Gestor(a) de Segurança e Saúde, Meio Ambiente

A Central Térmica de Ressano Garcia é um empregador que oferece oportunidades iguais, valoriza a inclusão, 
procura ter uma força de trabalho diversificada e acolhe candidatos de todos os sectores da comunidade. 
O(a)s candidato(a)s cujo perfil não corresponde aos requisitos, não serão contactados.

CCeennttrraall TTéérrmmiiccaa ddee RReessssaannoo GGaarrcciiaa,, SS..AA..

AANNÚÚNNCCIIOO DDEE VVAAGGAA

CCeennttrraall TTéérrmmiiccaa ddee RReessssaannoo GGaarrcciiaa,, SSAA ((CCTTRRGG)) é uma joint venture entre a Electricidade de Moçambique, EP (EDM) e a Sasol
New Energy Holdings (Pty) Ltd. (SNE).A CTRG possui uma Planta em Ressano Garcia, no distrito de Moamba, para geração
de energia electrica, a partir de uma fonte de baixo carbono, uma fonte dedicada de gás natural.

A CCeennttrraall TTéérrmmiiccaa DDee RReessssaannoo GGaarrcciiaa, pretende admitir para o seu quadro de pessoal um (a)

GGeessttoorr((aa)) ddee SSeegguurraannççaa ee SSaaúúddee,, MMeeiioo AAmmbbiieennttee
((RReeppoorrttaannddoo aaoo DDGG))..

OObbjjeeccttiivvoo ddaa ppoossiiççããoo:: O Gestor(a) de Segurança e Saúde, Meio Ambiente tem de estabelecer e implementar o Sistema de
Gestão de SSMA em linha com a legislação de Saúde, Segurança e Meio Ambiente e padrões corporativos.

QQuuaalliiffiiccaaççõõeess ddee ppoossiiççããoo::

• Bacharelado em Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional ou, alternativamente, Bacharelado em Ciências /
Engenharia ou equivalente com qualificações profissionais adicionais em HST e Sistemas de Gerenciamento de
Segurança e Incêndio.

• Alto conhecimento da legislação de Moçambique e da legislação internacional de saúde e segurança no trabalho.
• Moçambicano, que fala, lê e escreve inglês fluentemente.
• Proficiente com aplicativos do Microsoft Office

PPrriinncciippaaiiss RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess::

EEnnttrree oouuttrrooss;;

• Realizar avaliação de risco e medidas de mitigação de risco no local e antes do início dos projetos.
• Tomar medidas preventivas e corretivas para garantir um ambiente adequado e saudável para a organização e

suas partes interessadas.
• Apresentar propostas de medidas corretivas ou preventivas.
• Investigar, analisar e rever acidentes ou quase acidentes dentro da organização.
• Garantir que todos os funcionários sejam devidamente informados sobre as políticas de trabalho, ambientais e de

segurança da organização.
• Preparar relatórios mensais para o Gerente Geral, OPCO / MC, e fazer apresentações regularmente como e quando

necessário.
• Apoiar o Gerente Geral e a equipe de Gestão na questão da Política e Diretrizes de HST.
• Apoiar a equipe de Gestão nos padrões do Sistema de Gestão de SSMA.
• Auxiliar todos os departamentos da CTRG em suas negociações com os Clientes em todas as questões relacionadas

à Saúde e Segurança no Trabalho.

• Realizar qualquer treinamento interno de segurança como e quando necessário.
• Executar avaliações de risco relacionadas a HST
• Garantir que as licenças relacionadas a Segurança, Saúde e Meio Ambiente sejam atualizadas regularmente com

antecedência (e não expirem)
• Garantir a adesão a todos os requisitos do credor e da IFC em termos de HST.
• Garantir que as reuniões mensais de segurança e as reuniões trimestrais de revisão gerencial sejam realizadas de

acordo com a programação.
• Garantir o desenvolvimento e implementação de programas de resposta a emergências

CCeennttrraall TTéérrmmiiccaa ddee RReessssaannoo GGaarrcciiaa,, SS..AA..

AANNÚÚNNCCIIOO DDEE VVAAGGAA

CCeennttrraall TTéérrmmiiccaa ddee RReessssaannoo GGaarrcciiaa,, SSAA ((CCTTRRGG)) é uma joint venture entre a Electricidade de Moçambique, EP (EDM) e a Sasol
New Energy Holdings (Pty) Ltd. (SNE).A CTRG possui uma Planta em Ressano Garcia, no distrito de Moamba, para geração
de energia electrica, a partir de uma fonte de baixo carbono, uma fonte dedicada de gás natural.

A CCeennttrraall TTéérrmmiiccaa DDee RReessssaannoo GGaarrcciiaa, pretende admitir para o seu quadro de pessoal um (a)

GGeessttoorr((aa)) ddee SSeegguurraannççaa ee SSaaúúddee,, MMeeiioo AAmmbbiieennttee
((RReeppoorrttaannddoo aaoo DDGG))..

OObbjjeeccttiivvoo ddaa ppoossiiççããoo:: O Gestor(a) de Segurança e Saúde, Meio Ambiente tem de estabelecer e implementar o Sistema de
Gestão de SSMA em linha com a legislação de Saúde, Segurança e Meio Ambiente e padrões corporativos.

QQuuaalliiffiiccaaççõõeess ddee ppoossiiççããoo::

• Bacharelado em Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional ou, alternativamente, Bacharelado em Ciências /
Engenharia ou equivalente com qualificações profissionais adicionais em HST e Sistemas de Gerenciamento de
Segurança e Incêndio.

• Alto conhecimento da legislação de Moçambique e da legislação internacional de saúde e segurança no trabalho.
• Moçambicano, que fala, lê e escreve inglês fluentemente.
• Proficiente com aplicativos do Microsoft Office

PPrriinncciippaaiiss RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess::

EEnnttrree oouuttrrooss;;

• Realizar avaliação de risco e medidas de mitigação de risco no local e antes do início dos projetos.
• Tomar medidas preventivas e corretivas para garantir um ambiente adequado e saudável para a organização e

suas partes interessadas.
• Apresentar propostas de medidas corretivas ou preventivas.
• Investigar, analisar e rever acidentes ou quase acidentes dentro da organização.
• Garantir que todos os funcionários sejam devidamente informados sobre as políticas de trabalho, ambientais e de

segurança da organização.
• Preparar relatórios mensais para o Gerente Geral, OPCO / MC, e fazer apresentações regularmente como e quando

necessário.
• Apoiar o Gerente Geral e a equipe de Gestão na questão da Política e Diretrizes de HST.
• Apoiar a equipe de Gestão nos padrões do Sistema de Gestão de SSMA.
• Auxiliar todos os departamentos da CTRG em suas negociações com os Clientes em todas as questões relacionadas

à Saúde e Segurança no Trabalho.

• Realizar qualquer treinamento interno de segurança como e quando necessário.
• Executar avaliações de risco relacionadas a HST
• Garantir que as licenças relacionadas a Segurança, Saúde e Meio Ambiente sejam atualizadas regularmente com

antecedência (e não expirem)
• Garantir a adesão a todos os requisitos do credor e da IFC em termos de HST.
• Garantir que as reuniões mensais de segurança e as reuniões trimestrais de revisão gerencial sejam realizadas de

acordo com a programação.
• Garantir o desenvolvimento e implementação de programas de resposta a emergências
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ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

1. A Electricidade de Moçambique, E.P., convida as empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o 
fornecimento de Bens, e informa que o Concurso Público Nº 145/EDM-DIA/2021 sofreu alteração da data de entrega e 
abertura das propostas bem como da visita obrigatória como vem na tabela abaixo: 

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquiri-los, 
no endereço abaixo indicado, a partir do dia 9 de Dezembro de 2021, contra o pagamento de uma taxa não reembol-
sável de 1.500,00 MT (mil e quinhentos meticais). O pagamento poderá ser feito através de depósito na conta BIM 
número 1188445 e o recibo deverá ser levantado na Tesouraria da Empresa sita na Cidade de Maputo na Av. Agosti-
nho Neto, N° 70, R/C. 

3. Os concursos regem-se pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, fornecimento de bens e 
prestação de Serviços a EDM. 

4. Informações adicionais poderão ser obtidas directamente no endereço abaixo, entre as 07:30 e as 15:30 horas, de Se-
gunda a Sexta-Feira. 

 
 
ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P. 
Direcção de Aquisições 
Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar, 
Telefone:  +258 21 359690 
Maputo-Moçambique 
www.edm.co.mz 

DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES  

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Maputo, 08 de Dezembro de 2021 

Item Nº do Concurso Objecto de Contrata-
ção 

Data e hora da 
entrega das pro-

postas 

Data e hora da 
abertura das pro-

postas 

Garantia provisó-
ria (em meticais) 

  
  
  
  
  
  
1 

  
  
  
  

Concurso Públi-
co Nº 145/EDM-

DIA/2021 

Contratação para a ma-
nutenção e assistência 

técnica de aparelhos de 
Ar Condicionados ins-

talados na DRPM 
Nota: Haverá visita 

obrigatória nos dias 14 
e 15 de Dezembro de 

2021 

11 de Janeiro de 
2022 

10:00 horas 

11 de Janeiro de 
2022 

10:15 horas 

  
  
  
30.000,00 

  
  
  
2 

Concurso Públi-
co Nº 146/EDM-

DIA/2021 
  

Fornecimento de Mate-
rial do Escritório e Ma-

terial tipográfico 

12 de Janeiro de 
2022 
10:00 

12 de Janeiro de 
2022 
10:15 

Lote I: 100.000,00 
Lote II: 100.000,00 

  
  
3 

  
Concurso Limi-

tado Nº 147/
EDM-DIA/2021 

  

Fornecimento e trans-
porte do mobiliário de 
escritório para os escri-

tórios-sede da ASC 
Mocuba 

20 de Dezembro de 
2021 

10:00 horas 

20 de Dezembro de 
2021 

10:15 horas 

  
  
  
Não Requerida 

11389
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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
11372 11319

(www.faced.uem.mz).

Acesse: https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

13ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Torna-se público que pela Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo, na Acção de Execução Ordinária nº 247/2020-
K, 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

Verifiquei
A Juíza de Direito

(Ilegível)
11376

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

13ª SECÇÃO COMERCIAL

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

SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                      
PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUES PISCÍCOLAS NO DISTRITO DE BÚZI

No âmbito do projecto RECOMOSA “Recuperação dos efeitos relacionados com COVID-19 e fortaleci-
mento da resiliência de grupos vulneráveis” financiado pela Cooperação Austríaca para o Desenvol-
vimento, a Associação ESMABAMA em parceria com Cáritas Áustria, convida a todos interessados 
a apresentarem propostas, em cartas fechadas para a construção de tanques piscícolas.

1. Objectivo geral
O objectivo geral é construir 6 tanques piscícolas para a prática da rizipiscicultura durante um 
período máximo de 3 meses.

2. Objectivos específicos

a) Realizar 1 estudo hidrológico em 3 campos pré-identificados pela equipa técnica do projecto;
b) Montar 3 sistemas básicos de abastecimento e drenagem de água;
c) Construir 6 tanques piscícolas, sendo 2 para Instituto Agrário e, 4 para duas Associações agro-

pecuárias: duas para cada, nos campos confirmados pelos estudos hidrológicos;
d) Construir 3 sistema de energia solar para captação de água para os 6 tanques piscícolas;
e) Estabelecer 3 armazéns para guardar equipamento dos tanques;
f) Montar 3 sistemas de vedação das infra-estruturas.

3. Duração e cronograma da missão 

• Duração estimada da missão no campo: 80 dias
• Duração da missão: O prazo global da missão é de no máximo 3 meses, a partir da data 

de assinatura do acordo.

4. Condições de submissão

1. As empresas interessadas são solicitadas em carácter obrigatório a pedir os respectivos 
Termos de Referência completos deste anúncio, através do correio electrónico:                                      
edsonb@esmabama.org CC medericc@esmabama.org  indicando no Assunto “TDR 
AQUACULTURA”.

1. Envie proposta, em cartas fechadas incluindo um portfólio actualizado, referências, uma 
oferta técnica completa, uma oferta financeira e, outros documentos adicionais que atestem 
sua idoneidade para o seguinte endereço:

Rua s/n, 3º Bairro Ponta-Gêa, talhões 1407 a 1412 (próximo do Centro de Deficientes 
Visuais, no Goto), Beira – Moçambique ou pelo Telemóvel: +258 878 537 180

NB: A submissão de candidaturas termina impreterivelmente às 14.30 horas do dia 4 de Janeiro de 
2022 e, e só serão consideradas propostas cuja validade seja igual ou superior a 90 dias.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações no Departamento Logístico através 
do endereço acima.

Apenas candidatos(as) seleccionados(as) serão notificados(as). 

Projeto para Recuperação dos efeitos relacionados com COVID-19 
e fortalecimento da resiliência de grupos vulneráveis em Moçambique

116

Concurso N.º 28/OPSNV/2021

CONTRATAÇÃO DE DIGITADORES DE DADOS OU ENUMERADORES

Anúncio
SNV-Organização Holandesa para o desenvolvimento, é uma organização não-lucrativa de desenvolvimento 
internacional. Fundada na Holanda há 50 anos, construímos uma presença local, a longo prazo em 39 dos 
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 com objetivo ajudar a 
cumprir a nossa missão,

Contexto
A Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento (DNAAS) e parceiros de desenvolvimento 
estão a implementar um Sistema Nacional de Informação de Água e Saneamento (SINAS), que se pretende 
que seja uma ferramenta relevante e útil na planificação e tomada de decisões por parte do Governo, 
parceiros do sector e demais intervenientes em todo o país. 
Apesar de já ter uma quantidade significativa de dados na maior parte dos Distritos do País, o SINAS 
ainda enfrenta desafios, sendo um dos quais relacionado com o processo de actualização dos dados e 
informações pelas autoridades governamentais, visto que o mecanismo actualmente usado compreende 
necessariamente visitas feitas pelos técnicos distritais a cada infra-estrutura cadastrada.
Neste contexto, a SNV pretende apoiar a DNAAS na contratação de um Consultor para o desenho e 
testagem de um Sistema de Actualização de Indicadores-Chave automaticamente conectado ao SINAS, 
recorrendo à SMS ou SSD e com envolvimento dos beneficiários das infra-estruturas em causa.

Envio de candidaturas
As propostas deverão ser entregues a partir da data da publicação deste anúncio, sendo que a data-limite 
para a sua submissão será o dia 20 de Dezembro de 2021 até às 15.00 horas.
Os concorrentes que reúnam os requisitos mínimos exigidos serão contactados até 5 dias após o prazo 
de submissão das propostas. O concorrente potencial será seleccionado com base nos procedimentos e 
políticas de licitação em uso na SNV.

11390
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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), nos Armazéns da Baixa e do 
Bairro 25 de Junho.

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:

•	 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 deverão 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 Março.

Maputo, aos 6 de Dezembro de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

Departamento de Aquisições

Anúncio de Concurso 
Ref: MINEDH – 272/21/DAQUI/CL/S

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

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         0,00

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)

12493

12554

Pela Primeira Secção Cível do Tribunal Judicial da Província de 
Maputo, nos Autos de Acção Especial de Divisão de Coisa Comum, 
registados sob o nº 01/12/B, em que a autora SARA MANJATE, move 
contra o réu FERNANDO ALMEIDA LANGA, foi designado o dia 14 de 
Julho de 2021, pelas 9.00 horas, para a abertura de propostas, no 
preço superior a 474 102,72MT (quatrocentos e setenta e quatro 
mil, cento e dois meticais e setenta e dois centavos), a serem 
apresentadas no Cartório deste Tribunal em carta fechada, até trinta 
minutos antes da hora marcada, para a venda em primeira praça do 
bem abaixo indicado.

Verba Única
Um imóvel localizado no distrito de Marracuene, bairro Habel 
Jafar, quarteirão nº 27B, casa nº 56, província de Maputo, pode ser 
examinado nos dias úteis, das sete horas e trinta minutos às quinze 
horas e trinta minutos.
Matola, aos catorze dias do mês de Junho do ano dois mil e vinte e um

Escrivão de Direito
Dinis Francisco Nhantumbo

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Berta Cecília Bruno de Morais Tiane

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Av. Dr. Nkutumula, nº 167, 1º andar, Prédio Hamburguesa-Matola
1ª Secção Cível

ANÚNCIO

12551
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

GABINETE DE DESENVOLVIMENTO DO COMPACTO – II

CONCURSO Nº03/GDC-II/MEF/2021
 Manifestação de Interesse 

Contratação de Especialista em Desenvolvimento Agrário 

O Gabinete do Desenvolvimento do Compacto – II (GDC-II), criado através do Decreto n.º 27/2020, do Con-
selho de Ministros a 8 de Maio de 2020, tutelado pelo Ministro que superintende as áreas da Economia e 
Finanças, tem como atribuições garantir o desenvolvimento do Programa Millennium Challenge Compacto-II, 
realizar estudos e análise, preparar e disseminar informação de carácter público, entre outras. 

No âmbito das suas atribuições, o GDC-II, pretende recrutar um(a) Especialista em Desenvolvimento Agrá-
rio, organizado(a), dinâmico(a) e devidamente capacitado(a) para trabalhar em colaboração com/nas equi-
pas interdisciplinares para divulgação de informações de forma transparente, sobre a situação e o conteúdo 
do processo de Desenvolvimento do Compacto – II da Millennium Challenge Corporation (MCC) para Moçam-
bique.

1. O(A) Especialista em Desenvolvimento Agrário deve, fundamentalmente, ser capaz de:
a) Recolher e interpretar dados sobre a produtividade agrária, tanto dentro e fora das explorações 

agrícolas (machamba) - particularmente no que se refere à política agrária e capacidade insti-
tucional;

b) Identificar as principais restrições vinculativas nas cadeias de valor de produtos agrários, in-
cluindo produção, armazenamento, acesso ao mercado, padrões fitossanitários e de controlo de 
qualidade e barreiras financeiras;

c) Identificar e analisar cadeias de valor agrário complementares e optimizacão das sinergias nelas 
identificadas;

d) Liderar o desenvolvimento de notas conceptuais iniciais e propostas de projectos, trabalhan-
do em estreita colaboração com outros membros da Equipa de Desenvolvimento do Compacto 
II para garantir que sejam levadas em consideração as oportunidades para aliviar/eliminar os 
constrangimentos ao investimento privado e expansão das actividades comerciais privadas;

e) Identificar e propor o desenvolvimento de capacidades nas áreas de políticas e reformas ins-
titucionais para intervenções no sector agrário e considerar os impactos para todas as partes 
interessadas implicadas na proposta do projecto;

f) Trabalhar em colaboração com equipas multidisciplinares ;
g) Liderar e organizar exercícios analíticos complexos; 
h) Reunir, sintetizar e avaliar  largas bases de dados e informações qualitativas;
i) Tirar conclusões e fazer recomendações num ambiente de incerteza e com prazos limitados; 
j) Comunicar e escrever de forma clara e eficaz nas línguas portuguesa e inglesa;

2. Os(As) candidatos(as) para esta posição devem responder aos seguintes requisitos:
a) Mestrado ou Doutoramento em Agricultura, Agro-Economia, Políticas Públicas, Agro-Negócio,  ou 

Ciências Naturais;
b) Dez anos de experiência (nível de Mestrado ou Doutoramento) podem ser substituídos por 4 ou 2 

anos de experiência respectivamente, no desenvolvimento de políticas agrícolas, implementação do 
processos de desenvolvimento de cadeias de valor de produtos agrários relevantes, desenvolvimento 
do agronegócio e/ou comercialização agrária;

c) Pelo menos cinco anos de experiência de trabalho em gestão ou supervisão de projectos de reforma 
de políticas agrárias e/ou programas de desenvolvimento agrário;

d) Conhecimento modelos de análise de custo/benefício em avaliação de projectos investimentos;
e) Capacidade demonstrada na recolha, organização, análise e apresentação de dados e informações 

quantitativas/qualitativas, tirar conclusões e fazer recomendações;
f) Proficiência nas línguas inglesa e Portuguesa com fortes habilidades organizacionais e de comunica-

ção verbal e escrita. Experiência na promoção de parcerias entre os sectores público e privado, espe-
cialmente na mobilização de investimento privado, constitui vantagem;

g) Experiência e capacidade de elaboração de relatórios técnicos; 
h) Disponibilidade para desempenhar as funções para além do horário normal de trabalho;
i) Ser de nacionalidade moçambicana; 
j) Bons conhecimentos e habilidades no uso de Tecnologias de Informação, incluindo conhecimento de 

software básicos e familiaridade com gestão de sistemas de informações;
k) Disponibilidade para realizar visitas de campo regulares e interagir com diferentes partes interessa-

das; 
 
3. A admissão ao concurso é solicitada ao Coordenador Nacional do GDC-II por meio de um requeri-

mento acompanhado dos seguintes documentos obrigatórios :
a) Fotocópia do Bilhete de Identidade autenticada;
b) Fotocópia do Certificado de habilitações literárias e onde aplicável incluir a sua carteira profissional;
c) Curriculum Vitae, indicando duas referências;

4. Submissão de candidaturas :
Os interessados deverão submeter as suas candidaturas, indicando a posição para qual está concorrendo, no 
prazo de quinze (15) dias, contados a partir da data da publicação deste anúncio no Jornal através do ende-
reço electrónico seguinte: recrutamento.gdc2@gmail.com

Qualquer esclarecimento adicional, contacte o GDC-II na Av. Ahmed Sekou Touré, n.º 21, 4º Andar, falar com a 
Gestora de Recursos Humanos do Gabinete do Desenvolvimento do Compacto II.

Os Termos de Referência poderão ser solicitados no endereço electrónico acima indicado.

Só os (as)  candidatos(as)  que responderem devidamente aos requisitos serão convidados para uma 
entrevista.

11404 11404

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

GABINETE DE DESENVOLVIMENTO DO COMPACTO – II

CONCURSO Nº 04 /GDC-II/MEF/2021
 Manifestação de Interesse 

Contratação de Especialista em Monitoria e Avaliação

O Gabinete do Desenvolvimento do Compacto – II (GDC-II), criado através do Decreto n.º 27/2020 do Con-
selho de Ministros a 8 de Maio de 2020, tutelado pelo Ministro que superintende as áreas da Economia e 
Finanças, tem como atribuições garantir o desenvolvimento do Programa Millennium Challenge Compacto-
-II, realizar estudos e análise, preparar e disseminar informação de carácter público, entre outras. 

No âmbito das suas atribuições, o GDC-II, pretende recrutar um(a) Especialista em Monitoria e Avaliação, 
organizado(a), dinâmico(a) e devidamente capacitado(a) para trabalhar em colaboração com/nas equipas 
interdisciplinares para divulgação de informações de forma transparente, sobre a situação e o conteúdo do 
processo de Desenvolvimento do Compacto – II da Millennium Challenge Corporation (MCC) para Moçam-
bique.

1. O(A) Especialista em Monityoria e avaliação deve, fundamentalmente, ser capaz de:
a) Liderar a Equipa de Desenvolvimento do Compacto na identificação de indicadores-chave para 

medir os resultados esperados dos projectos propostos;
b) Coordenar a preparação de um Plano de Monitoria e Avaliação do Compacto II;
c) Supervisionar e coordenar a aplicação de ferramentas de monitoria para acompanhar o de-

sempenho do Compacto II de acordo com a Teoria da Mudança;
d) Estabelecer uma cultura de aprendizagem inquisitiva dentro do Compact II através da lideran-

ça dos esforços de capacitação em M&E;
e) Identificar e incorporar necessidades antecipadas de dados de M&A no desenvolvimento de 

estudos de viabilidade;
f) Identificar oportunidades para esforços de monitoria do programa/projecto, em tempo real;
g) Trabalhar em colaboração com equipas multidisciplinares;
h) Liderar e organizar exercícios analíticos complexos; 
i) Reunir, sintetizar e avaliar bases de dados e informações qualitativas;
j) Tirar conclusões e fazer recomendações num ambiente de incerteza e com prazos limitados; 
k) Comunicar e escrever de forma clara e eficaz nas línguas portuguesa e inglesa;

2. Os(As) candidatos(as) para esta posição devem responder aos seguintes requisitos:
a) Um diploma universitário em Estatística, Economia ou um assunto relacionado;
b) Cinco (5) ou mais anos de experiência anterior de trabalho em uma posição de monitoria e avaliação 

ou em economia que requeira responsabilidade considerável, de preferência incluindo trabalho com 
um parceiro de desenvolvimento internacional;

c) Experiência na condução de pesquisas económicas aplicadas, usando dados e análises para chegar a 
conclusões e fornecer recomendações. Experiência na condução deste tipo de trabalho em Moçam-
bique é desejada, mas não exigida;

d) Experiência comprovada na concepção e implementação de sistemas de monitoria, incluindo a iden-
tificação das necessidades de dados, sua recolha e análise, definição de indicadores, e produção de 
relatórios de desempenho, em coordenação com instituições locais, como ministérios, autoridade 
estatística nacional;

e) Experiência na identificação de dados nos relatórios das várias partes interessadas, avaliando a vul-
nerabilidades/sensibilidades de qualidade de dados e identificando possíveis medidas de mitigação 
para garantir relatórios precisos e de alta qualidade;

f) Experiência comprovada em um ou mais dos seguintes softwares de análise Estatística e bancos 
de dados, como GIS, STATA, R, SPSS, SAS, CSPRO, Access, Excel e forte proficiência com MS Word e 
PowerPoint;

g) Fluência escrita e fala em Português e Inglês;
h) Ter nacionalidade moçambicana; 
i) Capacidade de trabalhar em equipa multi-sectorial;
j) Disponibilidade para realizar visitas de campo regulares e interagir com as diferentes partes inte-

ressadas. 

3. A admissão ao concurso é solicitada ao Coordenador Nacional do GDC-II por meio de um reque-
rimento acompanhado dos seguintes documentos obrigatórios :
a) Fotocópia do Bilhete de Identidade autenticada;
b) Fotocópia do Certificado de habilitações literárias;
c) Curriculum Vitae, indicando duas referências;

4. Submissão de candidaturas :
Os interessados deverão submeter as suas candidaturas, indicando a posição para qual está concorrendo, 
no prazo de quinze (15) dias, contados a partir da data da publicação deste anúncio no Jornal através do 
endereço electrónico seguinte: recrutamento.gdc2@gmail.com

Qualquer esclarecimento adicional, contacte o GDC-II na Av. Ahmed Sekou Touré, n.º 21, 4º Andar, falar com 
a Gestora de Recursos Humanos do Gabinete do Desenvolvimento do Compacto II.

Os Termos de Referência poderão ser solicitados no endereço electrónico acima indicado.

Só os (as)  candidatos(as)  que responderem devidamente aos requisitos serão convidados para 
uma entrevista.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO DE MANICA

CARTÓRIO NOTARIAL DE CHIMOIO
ZONA INDUSTRIAL

EXTRACTO DE PUBLICAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO DE FRANCISCO CAMENJORO 

MUTATA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia dezassete 
de Setembro de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas dezanove a folhas vinte 
verso, do livro de notas para escrituras diversas número duzentos e noventa e 
nove barra dois mil e vinte e um, do Cartório Notarial de Chimoio, a cargo de NOÉ 
JOSÉ PENETE, licenciado em Direito, Conservador e Notário Superior foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de FRANCISCO CAMENJORO 
MUTATA, de sessenta e sete anos de idade, no estado que era casado com a senhora 
Maria de Fátima Páscoa Bozergua Mutata, com último domicílio habitual na 
cidade de Chimoio, falecido no dia dez de Novembro de dois mil e vinte, sem ter 
deixado testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade.
Na referida escritura foram declarados como únicos e universais herdeiros, sua 
cônjuge MARIA DE FÁTIMA PÁSCOA BOZERGUA MUTATA e seus filhos: CLÁUDIO 
DE FÁTIMA MUTATA, FRANCISCO JÚLIO MUTATA, BETTY FRANCISCO MUTATA, 
DEOLINDA FRANCISCO MUTATA, ANTÓNIO FERNANDO FRANCISCO MUTATA e 
MARIA DA PIEDADE FRANCISCO MUTATA, todos maiores e residentes na cidade 
da Beira e Chimoio, respectivamente.
Igualmente, foi declarado que não existem outras pessoas que segundo a lei 
prefiram aos declarados herdeiros ou com eles possam concorrer a esta sucessão.
Está conforme.

Cartório Notarial de Chimoio, aos 26 de Outubro de 2021
O Notário

Noé José Penete
237

Faz saber que pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de trinta dias, citando o executado EMÍLIO TOMÁS MICAS NHACA, com 
último domicílio conhecido no bairro do Alto Maé “B”, Av. Josina Machel, Q. nº 43, casa nº 
987, 3º andar, flat nº 3, nesta cidade de Maputo, ora ausente em parte incerta do país, 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 “Notícias”, pagar ao exequente 
NOSSO BANCO, Sociedade em Liquidação (Comissão Liquidatária) a quantia de 1 262 
958,72MT (um milhão e duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta e 
oito meticais e setenta e dois centavos) em dívida nos Autos de Execução Ordinária 
nº 75/20-P que por esta Secção lhe move o referido exequente ou, no mesmo prazo, 
nomear à penhora bens suficientes para pagamento da dívida e do mais que acrescer ou 
deduzir oposição que tiver, nos termos do art. 811º 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, onde poderá levantar dentro das horas normais 
de expediente.

Maputo, aos 29 de Outubro de 2021
A Escriturária Judicial Provincial

Isménia Mendes Naroromele Vilanculo
Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Marquinha Pinto Basto

11403

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

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

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MOCUBA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº90043/CP/33/2021 PARA A CONTRATAÇÃO 

DE FORNECIMENTO VIATURA AUTOMÓVEL

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 adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

Lote Nome do Concorrente Objecto de concurso Valor de adjudicação 
incluindo IVA

1 MHL AUTO, SA Fornecimento de viatura automóvel 
para os serviços da polícia municipal 1.643.000,00

2 MHL AUTO, SA
Fornecimento de viatura automóvel 
para os serviços de urbanização e 
construção

981.000,00

Mocuba, aos 7 de Dezembro de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)

229

11400

228 13140

Av. 25 de Setembro, Telefone (+258) 24 810090/24810208 – Fax. (+258) 24 810006 Email: ugeacacmocuba@gmail.com

- AVISO -

O Instituto Nacional de Minas (INAMI) leva ao conhecimento 
dos detentores de títulos mineiros e ao público em geral que o 
Cadastro Mineiro a nível do INAMI e dos Serviços Provinciais 
de Infra-Estruturas estará encerrado entre os dias 20 de 
Dezembro de 2021 a 28 de Fevereiro de 2022.

O encerramento tem como objectivo dar continuidade a 
actualização do sistema informático de gestão de títulos 
mineiros.

Mas se informa que durante o período de encerramento 
serão recebidos pedidos de prorrogações de títulos mineiros, 
relatórios de actividades e de produção, comprovativos de 
pagamento de impostos e taxas.

Pelos transtornos que possam ser causados, apresentamos 
antecipadamente as nossas sinceras desculpas.

Maputo, aos 6 de Dezembro de 2021
    

O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MILANGE

ANÚNCIO DE CONCURSO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O 
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PEÇAS ACESSÓRIAS EM SEIS (6) FUROS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1. O Conselho Municipal de Milange recebeu financiamento da Subvenção de Desenvolvimento Municipal do Projecto de 
Desenvolvimento Urbano e Local, (PDUL) financiado pelo Banco Mundial e pretende aplicar parte dos recursos para pagamentos 
no âmbito do contrato de FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PEÇAS ACESSÓRIAS EM 6 FUROS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

2. O Conselho Municipal de Milange convida concorrentes a submeterem as suas propostas em envelopes selados para o Fornecimento 
e Montagem de Peças Acessórias em 6 furos de Abastecimento de Água, que abaixo são mencionadas. A lista detalhada por 
furo encontra se no Documento de Concurso.

Ordem Nome do Material Necessário Quantidade Unidade
01 Tinta a óleo de alumínio 8 Litros 
02 Corda de 8’mm 270 Metros 
03 Avarentas 13 Unidade
04 Tubos PVC 14 Tubos
05 Casquilhos 21 Unidade 

06 Centralizadores de Avarentas 21 Unidade  

07 Centralizadores de tubo 15 Unidade
08 Porca número 19 4 Unidade
09 Cola PVC 4 Sacos
10 Cilindro 4 Unidade
11 Carrada de areia 6 Carrada 
12 Saco de cimento 31 Sacos 
13 Tijolo 2000 Tijolos 

14 Jogo de Bomba Manual com profundidade de 18 metros  e 
seus acessórios 1 Unidade 

15 Jogo de Bomba Manual com profundidade de 40 metros e seus 
acessórios 1 Unidade 

16 Varrões de 8m m 3 Unidade 
17 Varrões 10m m 3 Unidade 
18 Arame 1 Kg
19 Carrada de Brita 1 Unidade 

Trabalhos Necessários:
Soldar a base 1 Fontanário 
Aumentar profundidade em 4 metros 6 Fontanário 
Melhoramento de passeio 6 Fontanário 

3. O concurso será conduzido por meio de procedimento nacional plasmado no Decreto nº 5/2016, de 8 de Março que aprova o 
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado. Os 
concorrentes elegíveis devem possuir o Cadastro da UFSA devidamente actualizado.

4. Os Concorrentes elegíveis interessados podem obter mais informações na UGEA do Conselho Municipal de Milange, e-mail: 
ugeacmvmilange@gmail.com e consultar o o documento de concurso durante o horário de expediente das 7.00 às 15.00 horas 
no endereço abaixo.

5. Os documentos do concurso podem ser obtidos gratuitamente pelos concorrentes elegíveis interessados mediante o preenchimento 
e submissão da Ficha de inscrição, enviando o pedido para o endereço abaixo. Os documentos de concurso serão enviados por 
e-mail em pdf.

6. As Propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até ao dia 27 de Dezembro de 2021, às 12.00 horas. Não serão 
aceites propostas electrónicas. Propostas atrasadas serão rejeitadas. As propostas serão abertas publicamente na presença dos 
representantes designados pelos concorrentes ou qualquer pessoa que opte por comparecer no endereço abaixo.

7. O (s) endereço (s) referido (s) acima são:
CONSELHO MUNICIPAL DE MILANGE
UGEA do Município de Milange

 Att. Vereador de Finanças
E-mail: ugeacmvmilange@gmail.com   

Município da Vila de Milange, aos 6 de Dezembro de 2021.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE MAPUTO
Direcção Provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiente 

Repartição das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
Concursos Limitados Nº33K000251/04/DPDTA/RA/2021 Lote 1 Para Fornecimento de 
Equipamento Informático, Lote 2 Serviços de Reparação e Manutenção de Equipamento 
Informático, Nº33K000251/05/DPDTA/RA/2021 para Fornecimento de Mobiliário de Escritório e 
Nº33K000251/06/DPDTA/RA/2021 Para Reparação e Manutenção de Viaturas   
    
A Direcção Provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiente, sita na Avenida União Africana n° 2278, 
na Cidade da Matola, vem por meio desta informar a todas as empresas interessadas e inscritas no Cadastro 
Único, que estão abertos os concursos abaixo, para apresentarem as suas propostas em cartas fechadas
    
1

Nº  
Conc Objecto

Custo do 
Caderno de 

Encargo
Caução 

Provisória

Data e 
Hora da 

Entrega de 
Propostas

Data e 
Hora de 

Abertura das 
Propostas

Local de 
Abertura

4

Fornecimento 
e Reparação 

de 
Equipamento 
Informático

Lote 1:  
(Fornecimento)

800.00MT Não 
Aplicável 

21/12/2021 
10.00 horas

21/12/2021 
10.15 horas

Sala de 
Reuniões 

Lote 2:  (Serviços)

5
Fornecimento 
de Mobiliário 
de Escritório

Lote Único 800.00MT Não 
Aplicável

21/12/2021 
10.00 horas

21.12.2021 
10.30 horas

Sala de 
Reuniões

6
Reparação e 
Manutenção 
de Viaturas

Lote Único 800.00MT Não 
Aplicável

21/12/2021 
10.00 horas

21/12/2021 
11.00 horas

Sala de 
Reuniões

N.B. Nº da conta a depositar o valor do caderno: 489748442 (escrever nome do banco)
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos dos concursos 

ou levantá-los a partir do dia 9 de Dezembro de 2021 das 7.30 às 15.30 horas na Secretaria desta 
instituição, sita na Av. União Africana N°2278 Celular: 84 1234542

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até a data e  hora acima indicadas e serão abertas 
em sessão pública na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

4. O Período de validade das propostas é de 90 (noventa) dias, após a abertura das mesmas. 

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

Matola, aos 2 de Dezembro de 2021
RA

Acesse: https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

Departamento de Aquisições

Anúncio de Concurso Público
Ref: FASE – 120/21/DAQUI/RFB/GO 

_________________________

Impressão da Estratégia de Comunicação do Ensino Bilingue
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.

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.

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

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:

Standard Bank - Conta Nº.: 108-202374-100-8 -  NIB: 000301080202374100805
5. O período de validade das propostas será de 90 dias.
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.

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições 

Avenida 24 de Julho, n.º 167, 7º Andar, Sala 703
Telefone (+258) 21 490335 - 

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

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.

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.

Maputo, Dezembro de 2021 
11367 11367

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
_______________________________________________________________________

Anúncio de Concurso Público Nacional
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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
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, 8ª e 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 9ª classe) 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 (“Con-
sultores”), 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 proces-
so 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 simi-
lares 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 

11371 11387

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_____________________________

TRIBUNAL ADUANEIRO

EDITAL – VENDA N.º 11/TAM/2021

Torna-se público que, por Despacho do Meritíssimo Juiz-Presidente do 
Tribunal Aduaneiro da Cidade de Maputo vai se proceder a venda em hasta 
pública de mercadorias e viaturas, no dia 10/12/2021, no Tirofer – Gare 
de Mercadorias, pelas 9.00 horas.

Os arrematantes depositarão, imediatamente, 10% acrescidos ao valor 
da arrematação de cada lote de mercadorias postas em praça, nos termos 
do artigo 275 do Contencioso Aduaneiro.

Se o arrematante a quem for adjudicado um determinado lote, não 
puder pagar os 10% referidos no parágrafo anterior, a adjudicação será 
diferida ao proponente seguinte na ordem decrescente. Os arrematantes 
deverão apresentar-se no local do leilão 30 minutos antes da hora marcada 
para o início da arrematação munidos do seu NUIT. 

Todas as mercadorias podem ser vistas durante o período normal de 
expediente nos locais abaixo indicados.

A entrega ao arrematante dos lotes constituídos por bebidas alcoólicas 
fica condicionada à sua selagem, nos termos do número 3 do artigo 5 e 6 
do Regulamento de Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufacturado, 
aprovado pelo Diploma Ministerial n° 59/2016, de 14 Setembro, sendo 
responsabilidade do arrematante requerer a aquisição dos referidosa selos. 

Todos os bens são vendidos no estado em que se encontram, daí ser de 
extrema importância que os arrematantes vejam os bens antes do leilão. 

É obrigatório o uso de máscara.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de 
Minas em vigor, aprovado pelo Decreto 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:

Vértice Latitude Longitude

1 -25       18     10,00 32     24     0,00
2 -25       18     10,00 32     25     50,00
3 -25       19     30,00 32     25     50,00
4 -25       19     30,00  32     25     30,00
5 -25       21     20,00  32     25     30,00
6 -25       21     20,00  32     24      0,00

Maputo, aos 28/11/2021
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo) 12493

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO (COMERCIAL)

ANÚNCIO PARA A VENDA JUDICIAL
Faz-se saber que, nesta Secção correm termos processuais uns Autos de Carta 
Precatória, registada sob o nº 31/21/C, em que o exequente BANCO ÚNICO, SA, 
move contra os executados: METALÚRGICA DA MATOLA, LIMITADA, CARLOS 
ANTÓNIO RIBEIRO LOURENÇO e EMÍDIO EUGÉNIO GOMES MORAIS, para o 
pagamento da quantia exequenda no valor de 6 197 344,63MT (seis milhões, 
cento e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e quatro meticais e sessenta 
e três centavos), foi designado o dia 16 de Dezembro de dois mil e vinte 
e um, pelas 12.00 horas, para abertura de propostas, a serem apresentadas 
no cartório deste Tribunal em carta fechada, até trinta minutos antes da hora 
marcada, para a venda em segunda praça dos bens abaixo indicados:

Verba nº 1
Uma quinadeira 400TRG 404, nº de série RDH40410284, avaliada em 600 
000,00MT (seiscentos mil meticais);

Verba nº 2
Uma calandra 25MMx3M, nº de série 8332531984, avaliada em 500 000,00MT 
(quinhentos mil meticais).
Os bens penhorados encontram-se localizados na sede da Metalúrgica da Matola, 
Limitada, sita na Estrada Velha, nº 728, cidade da Matola, província de Maputo, 
pelo valor superior a 1 100 000,00MT (um milhão e cem mil meticais) e 
podem ser examinados nos dias úteis, das sete horas e trinta minutos às quinze 
horas e trinta minutos, ficando o exequente a mostrar os bens que se pretendem 
examinar, nos termos do artigo 891º do Código do Processo Civil.
Mais, faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima e da 
data e horas descritas.

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

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei
O Juiz de Direito

Salomão Paulo Manhiça
11392

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MANDLAKAZI 
PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Concurso Público N.º 90094/CP/09/CMVM/UGEA/PDUL/2021 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA 
FISCALIZAÇÃO DE 5 FUROS POSITIVOS 

1. O Conselho Municipal da Vila de Mandlakazi recebeu financiamento das Subvenções de Desenvolvimento Municipal 
(SDM), do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local, (PDUL) financiado pelo Banco Mundial e pretende aplicar 
parte dos recursos para pagamentos de despesas elegíveis no âmbito da contratação de 1 (um) Consultor Individual 
para a fiscalização da obra de construção de 5 ( cinco) furos positivos. 

2. Os serviços de consultoria individual (“os Serviços”) têm como objectivo a Fiscalização da 
Construção de 5 (cinco) furos positivos nos seguintes Bairros: 

FURO 1:   1 Fonte para o Bairro de Zondoene; 
FURO 2:   1 Fonte para o Bairro de Ligaguene; 
FURO 3:   1 Fonte para o Bairro Pinda A; 
FURO 4:   1 Fonte para o Bairro Maphandane; 
FURO 5:   1 Fonte para o Bairro Maússe 

3. Os Termos de Referência (TdR’s) detalhados para os serviços acima poderão ser solicitados por e-mail no endereço 
abaixo indicado. 

4. O Município da Vila de Mandlakazi convida consultores individuais elegíveis (“Consultores”) a manifestarem 
o seu interesse na prestação dos Serviços. Os consultores interessados deverão enviar o Curriculum Vitae com 
informações que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e a experiência relevante para executar os 
serviços. O Consultor deverá anexar cópias de documentos que atestam a sua elegibilidade constituído por: Cadastro 
Único, Quitação das Finanças, Alvará Comercial, NUIT, BI, Diploma / Certificado de habilitações literárias, entre 
outros. 

5. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultores Individuais estabelecido no 
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado. 

6. As manifestações de interesse em Português poderão ser submetidas por email (pdf) ou em envelopes selados e 
deverão ser enviadas no endereço abaixo até ao dia 20 de Dezembro de 2021, pelas 15.30 horas. 

Conselho Municipal da Vila de Mandlakazi 
Av. Liberdade, bairro 25 de Junho, Telefax nº 28261008, Cell nº. +258 879261008, Caixa Postal nº 50 

UGEA do Município 
Email: ugea.mandlakazipdul@gmail.com

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MANDLAKAZI 
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 90094/CP/08/CMVM/UGEA/PDUL/2021 
 Contratação de Empreitada de Obras para Construção de 5 (cinco) Furos Positivos para 

Abastecimento de Água, nos Bairros de Zondoene, Ligaguene, Pinda “A”, Maphandane e Maússe
 

1. O Conselho Municipal da Vila de Mandlakazi recebeu financiamento da Subvenção de Desenvolvimento Municipal do Projecto de 
Desenvolvimento Urbano e Local (PDUL), financiado pelo Banco Mundial e pretende aplicar parte dos recursos para 
pagamentos no âmbito do contrato de Construção de 5 (cinco) Furos Positivos. 

2. O Conselho Municipal da Vila de Mandlakazi convida concorrentes a submeterem as suas propostas em envelopes selados para a 
construção de 5 furos positivos nos seguintes bairros: 

FURO 1:   1 Fonte para o Bairro de Zondoene; 
FURO 2:   1 Fonte para o Bairro de Ligaguene; 
FURO 3:   1 Fonte para o Bairro Pinda A; 
FURO 4:   1 Fonte para o Bairro Maphandane; 
FURO 5:   1 Fonte para o Bairro Maússe 
A avaliação e adjudicação serão feitas na globalidade dos furos acima a 1 (um) empreiteiro. 

3. Para além dos documentos de elegibilidade devidamente actualizados tais como: Cadastro da UFSA; Alvará actualizado igual ou 
superior a 3ª Classe, Categoria; Certificado de Quitação das Finanças Públicas, Certidão de Segurança Social actualizada; pelo menos 5 
cartas abonatórias de contratos satisfatoriamente Executados, etc, o concorrente deverá apresentar na proposta a Declaração de Garantia 
da Proposta devidamente carimbada e assinada pelo representante do concorrente com poderes para o efeito e autenticada pelo notário. 

4. O concurso será conduzido por meio de procedimento nacional plasmado no Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março que aprova o 
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços de Serviços ao Estado. 

5. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações na UGEA do Conselho Municipal da Vila de Mandlakazi, 
e-mail: ugea.mandlakazipdul@gmail.com e consultar os documentos de concurso durante o horário de expediente, das 7.30 às 15.30 
horas, no endereço abaixo. 

6. Os documentos de concurso poderão ser obtidos gratuitamente pelos concorrentes elegíveis interessados mediante o preenchimento e 
submissão da Ficha de Inscrição enviando o pedido para o endereço abaixo. Os documentos de concurso serão enviados por e-mail em pdf. 

7. As propostas devidamente seladas deverão ser válidas por 90 dias e entregues no endereço abaixo até ao dia 6 de Janeiro de 2022, 
às 12.00 horas. A abertura das propostas irá realizar-se no local abaixo, às 12.30 horas. Não serão aceites propostas electrónicas. 
Propostas atrasadas serão rejeitadas. As propostas serão abertas publicamente na presença dos representantes designados pelos 
concorrentes ou qualquer pessoa que opte por comparecer no endereço abaixo. 

8. O (s) endereço (s) referido (s) acima (são): 

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MANDLAKAZI 
UGEA do Município da Vila de Mandlakazi 
E-mail: ugea.mandlakazipdul@gmail.com

Convocatória Para 
Assembleia Geral

Cheila, Tó e  Wei-Internacional, Limitada,  
representada por  senhor  Dong Yao  Zhong, gozando 
das faculdades que são conferidas nos Estatutos de 
Sociedade, convoca-se os sócios para reunirem em 
Assembleia Geral, que terá lugar na Rua da Marginal, 
s/nº, Bairro Central,  cidade de Vilankulo,  no dia 20 
de Dezembro de 2021, pelas 9.00 horas, com a 
seguinte agenda de trabalho:

•	 Discutir amortização de quotas;
•	 Decidir a alteração estatutária; 
•	 Diversos.

 Se à hora indicada não houver quórum, a Assembleia 
funcionará 15 minutos depois, com qualquer número 
de sócios e a mesma ordem de trabalhos.

Vilankulo, aos 7 de Dezembro de 2021

12560

Acesse: https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO DA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 
5/2016, de 8 de Mar ço, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo, conforme o 
seguinte:

Nº 
Ord

Modalidade de 
Contratação Objecto de Concurso Valor da 

Adjudicação 
Concorrente 

Vencedor

1
Prorrogação do Contrato  

27E003241/AD/BS/ 
0003/2020 

Prestação de serviço de 
Internet para DPPFZ 549.840,00MT MOVITEL, SA

2
Concurso por Ajuste 

Directo 27E003461/AD/Nº 
0010/2021 

Fornecimento de lanche a 
DDPPFZ 65.050,00MT ALFREDO RAMOS 

MANUEL

3
Concurso por Ajuste 

Directo 27E003461/AD/Nº 
0011/2021 

Manutenção e reparação da 
viatura Toyota Hilux AKF 

162 MC
100.007,00MT ENTREPOSTO 

AUTO QUELIMANE

4
Concurso por Ajuste 

Directo 27E003461/AD/Nº 
0018/2021 

Aquisição de equipamento 
informático para e - SNGRH 200.070,00MT SÉTIMO 

TECHNOLOGY

5
Concurso por Ajuste 

Directo 27E003461/AD/Nº 
0019/2021 

Ornamentação do 
Observatório do 

Desenvolvimento Provincial
377.325,00MT CAFORO

6
Concurso por Ajuste 

Directo 27E003461/AD/Nº 
0020/2021 

Aquisição de carimbo de 
Selo Branco 23.500,MT CASA DE CARIMBOS

7
Concurso de Pequena 

Dimensão 27E003461/
PD/0003/2021

Prestação de serviço de 
manutenção de rotina às 
instalações da DPPFZ e 
Residência do Director 

674.135,87MT
SHAQUIL 

CONSTRUÇÕES, 
LDA

8 Concurso Limitado 
27E003461/CL/0005/2021

Aquisição de equipamento 
e material de consumo para 

escritório 
724.955,00MT ALIF LIMITADA

O Director Provincial  
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

TRIBUNAL FISCAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO 
Departamento de Aquisições  

 
Anúncio de Adjudicação de concursos 

 
Nos termos do disposto no nº 2, artigo 64, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se a adjudicação e cancelamento de concursos abaixo indicados: 
 
1. Adjudicação de concursos. 

Nº de 
ordem 

Objecto do Concurso 
 

Modalidade do 
concurso 

Empresa adjudicada Valor de 
adjudicação 

(Mt)  
01 Arrendamento do imóvel para 

habitação do magistrado  
Ajuste Directo  Rosário dos Santos 

Sancho Cumbi 
720,00.00 

02 Serviços de mudança de endereço 
(desmontagem, transporte e 
montagem de mobiliário) 

Concurso por 
cotações  

SZK – Equipamentos & 
Serviços, Lda. 

31,297.62 

03 Assistência médica  Ajuste Directo Sunshine Hospitals 1,654.850.00 

04 Fornecimento de Jornal e publicação 
de anúncios 

Ajuste Directo Sociedade do Notícias, 
S.A. 

284,479.00 

05 Serviços de limpeza  Concurso por 
cotações 

Clean África 346,324.00 

06 Compra de energia Ajuste Directo Electricidade de 
Moçambique, E.P. 

100,000.00 

07 Compra de Combustível Ajuste Directo Lurio Combustiveis e 
Lubrificantes  

125,611.30 

08 Formações  Ajuste Directo Formar 275,000.00 
09 Seguro de viaturas Ajuste Directo Impar 152,316.80 

2. Cancelamento da adjudicação  
01 Serviços de Segurança Privada  Concurso Por 

Cotações  
Alfa Secure Soluctions, 
Lda. 

 

      
 Matola, 06 de Dezembro de 2021. 

A Entidade Competente 
Ilegível 

 
13067

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

4ª SECÇÃO

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

11336

Acesse: https://t.me/Novojornal
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MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES –UGEA-06

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) n° 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso foi adjudicado ao 
concorrente vencedor conforme o mapa abaixo:  

Concurso Objecto do Concurso Concorrente Adjudicado Valor 
Adjudicado

Concurso por Ajuste Directo 
N.º144/06/CMM/DMS/2021

Aquisição de serviços de 
transporte marítimo para 
travessia de ambulância 

E.R. SOCIEDADE 
HOTELEIRA E TURISMO KA 

NHACA
25.000,00MT

Maputo, a 1 de Dezembro de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)

Conselho Municipal de Maputo, Praça de Independência, Caixa Postal 251, Maputo
Telefone + 258 (21) 356135, Cell: 823000969, Telefax + 21- 321501

11389
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ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

 
A Electricidade de Moçambique, E.P., (EDM) serve-se do presente para comunicar a todos os inte-
ressados, que nos termos do artigo 50 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Pu-
blicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços da EDM, a adjudicação para os seguintes pro-
cessos de contratação: 

 
ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P. 
Direcção de Aquisições 
Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar, 
Telefone:  +258 21 359690 
Maputo-Moçambique 
www.edm.co.mz 

DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES  

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Maputo, 08 de Dezembro de 2021 

Item N° do Concurso Modalidade Objecto Adjudicação 
Valor do contrato 
incluído IVA (Mt) 

1 59/EDM-DIA/2021 Concurso  
Público 

Fornecimento 
de Seccionado-
res, Para-raios 
e Acessórios 

Lote I – Resul 
Moçambique 

  
Lote II – Tec-
nel Service 

  
Lote III – Re-
sul Moçambi-

que 
  

Lote I -  
10,899,656.76 

  
Lote II -  

5,169,857.28 
  

Lote III -  
4,083,418.83 

 
ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

 
A Electricidade de Moçambique, E.P., (EDM) serve-se do presente para comunicar a todos os inte-
ressados, que nos termos do artigo 50 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Pu-
blicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços da EDM, a adjudicação para os seguintes pro-
cessos de contratação: 

 
ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P. 
Direcção de Aquisições 
Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar, 
Telefone:  +258 21 359690 
Maputo-Moçambique 
www.edm.co.mz 

DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES  

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Maputo, 08 de Dezembro de 2021 

Item N° do Concurso Modalidade Objecto Adjudicação 
Valor do contrato 
incluído IVA (Mt) 

1 59/EDM-DIA/2021 Concurso  
Público 

Fornecimento 
de Seccionado-
res, Para-raios 
e Acessórios 

Lote I – Resul 
Moçambique 

  
Lote II – Tec-
nel Service 

  
Lote III – Re-
sul Moçambi-

que 
  

Lote I -  
10,899,656.76 

  
Lote II -  

5,169,857.28 
  

Lote III -  
4,083,418.83 

 RESQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH HIGH POTENTIAL 

IFLOMA is a forestry and sawmilling company based in Manica Province, Mozambique. IFLOMA seeks to invite interested parties 
to express their interest and demonstrate their capacity by submitting investment proposals for the development of 30 000ha 
of eucalyptus plantations and associated infrastructure as part of the IFLOMA Fibre Project at Galinha, Muanza District in Sofala 
Province, Mozambique.

REOI Number        REOI2021/12
DESCRIPTION        Investment proposals for the development of the IFLOMA Fibre Project
PUBLICATION DATE         7 December 2021
CLOSING DATE         28 December 2021

REOI RESPONSES MUST BE EMAILED TO •	 eoi.ifloma@safcol.co.za
•	 eoi@ifloma-sa.com

ENQUIRIES •	 meagan@safcol.co.za

An information pack on the IFLOMA Fibre Project investment opportunity is available on request from the following email address:
•	 meagan@safcol.co.za

Submission of proposals: The closing date for proposals: Wednesday 28 December 2021.

11406

Solicitação de Manifestação de Interesse
Oportunidade de Investimento com Alto Potencial

A IFLOMA é uma empresa florestal e possui uma serração com sede na Província de Manica, Moçambique. A IFLOMA pretende 
convidar as partes interessadas a manifestar o seu interesse e demonstrar a sua capacidade através da apresentação de propostas de 
investimento para o desenvolvimento de 30 000ha de plantações de eucalipto e infra-estruturas associadas no âmbito do Projecto 
IFLOMA Fibra na Galinha, Distrito de Muanza na Província de Sofala, Moçambique.
REOI Número REOI2021/12
DESCRIÇÃO      Investment proposals for the development of the IFLOMA Fibre Project
DATA DA PUBLICAÇÃO         7 de Dezembro de 2021
DATA-LIMITE PARA SUBMISSÃO DAS 
PROPOSTAS         28 de Dezembro de 2021

A manisfestação de interesse deverá ser 
submetida para:

•	 eoi.ifloma@safcol.co.za
•	 eoi@ifloma-sa.com

Para pedidos de Esclarecimentos •	 meagan@safcol.co.za

O pacote de informações sobre a oportunidade de investimento do Projecto Fibra IFLOMA está disponível mediante solicitação no 
seguinte endereço de e-mail:

•	 meagan@safcol.co.za
Data-limite para apresentação de propostas: Quarta-feira, 28 de Dezembro de 2021.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

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

Renovar a subscrição 
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis 
+258 84 3400623

Apoio ao cliente:

Info@snoticias.co.mz

Use: Internet 
(ebanking)

Renovar a subscrição 
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis 
+258 84 3400623

Apoio ao cliente:

Info@snoticias.co.mz

Use: Internet 
(ebanking)

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL 

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desa�o.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

Indústrias Florestais de Manica – IFLOMA, SA
NUIT: 400068356

Indústrias Florestais de Manica – IFLOMA, SA
NUIT: 400068356

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

CIDADE DE MAPUTO
13ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Décima Terceira Secção 
Comercial do Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo, nos 
Autos de Execução Ordinária 
nº 30/2021-B, pendentes 
neste Cartório, movidos pelo 
exequente BANCO COMERCIAL 
E DE INVESTIMENTOS, SA 
(BCI), com sede nesta cidade, 
contra os executados: ESCOLA 
DE CONDUÇÃO PEULA E 
FILHOS, LIMITADA, com 
último domicílio conhecido, 
com sede na Zona-B, cidade de 
Maxixe, província de Inhambane 
e ROBERTO DOS SANTOS 
PEULE, com último domicílio 
na Rua Comandante, bairro 
da Polana-Cimento, cidade de 
Maputo, ora em parte incerta, 
são estes citados para no prazo 
de dez dias, que começa a 
correr depois de finda a dilação 
de trinta dias, o dos éditos, 
contada da data da segunda e 
última publicação do respectivo 
anúncio, pagarem ao exequente 
a quantia de 4 761 379,91MT 
(quatro milhões, setecentos e 
sessenta e um mil, trezentos 
e setenta e nove meticais e 
noventa e um centavos), em 
dívida nos presentes autos ou, 
no mesmo prazo nomearem 
à penhora bens suficientes 
para tal pagamento e do mais 
que acrescer ou deduzirem à 
oposição, querendo, 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, nº 1 do C. P. C. 
prosseguindo a execução seus 
termos, conforme tudo melhor 
consta da petição inicial, cujo 
duplicado do mesmo se encontra 
à disposição nesta Secção, 
onde poderá ser solicitado em 
qualquer dia útil, dentro das 
horas normais de expediente.

Maputo, aos dezassete dias do 
mês de Novembro do ano dois 

mil e vinte e um

A Secretária Judicial
Lúcia Monjane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Maria da Luz
11405

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E AMBIENTE
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
No âmbito da aplicação do n.º 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto dos 
concursos abaixo, foram adjudicada às seguintes empresas:

Concurso N° Objecto Modalidade Adjudicada Valor

33K000251/01/DPDTA/
RA/2021

Contratação de serviços 
para limpeza, jardinagem e 

fumigação

Concurso 
Limitado

STAR CLEANING E 
SERVIÇOS, LDA 445.770,00

33K000251/02/DPDTA/
RA/2021

Fornecimento de material 
de serigrafia

Concurso 
Público

MONDE ARTES 3.150.712,50

33K000251/02/DPDTA/
RA/2021

Fornecimento de géneros 
alimentícios

Concurso 
Limitado

SUPERMERCADO 
MUZAINAH, LDA

387.525,50

33K000251/03/DPDTA/
RA/2021

Fornecimento e manuten-
ção de ar-condicionados

Concurso 
Limitado

SIKA GROUP, EI 441.197,64

Matola, aos 2 de Dezembro de 2021
A Autoridade Competente

(IIegível)
13140
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568

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

ADMINISTRAҪÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES DISTRITAL – UGEA 13

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº 2 do artigo 63, ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se adjudicação do Objecto do concurso abaixo indicado, suportado 
pelo Orçamento da Administração Municipal KaMpfumu:

N.º do Concurso  Objecto de Concurso Nome do concorrente Modalidade de concurso Valor de 
Adjudicação 

90L000141/CC/
ADMKaMpfumu/21/S/2021 

Serviços de aluguer de 
salas para eventos

SGCC, SOCIEDADE DE GESTÃO DE 
CENTRO DE CONFERÊNCIAS, SA Concurso por Cotações 30.000,00MT

Maputo, Dezembro de 2021

A Vereadora do Distrito
Maria Valente Nhancale

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE DE NAMPULA
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com 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 adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados: 

Nº  do Concurso Objecto do Concurso Empresa Adjudicada
Valor de 

Adjudicação 
(em Meticais)

Concurso Por Cotação nº: 
58D000141/CC/005/2021

Aquisição de material de consumo para 
escritório e informática para PAV e Nutrição TUNGANE SERVIÇOS 349.955,00MT

Concurso Por Cotação nº: 
58D000141/CC/004/2021

Aquisição de baldes de depósito de água para 
Campanha de Pulverização Intradomiciliária - 

PIDOM
HCL ASSET, LDA 198.240,00MT

Nampula, Dezembro de 2021
 Repartição de Aquisições

(Ilegível)

Acesse: https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

COFRE GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO   

Anúncio de Adjudicação
De acordo com o artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, 
de 8 de Março, comunica-se a adjudicação de acordo com tabela abaixo:

Entidade 
adjudicada Objecto de Contratação  Montane de 

Adjudicação Concurso

ARRIELA BOATS  
SERVIÇOS, SA

Gestão da Divulgação de Serviços de 
Utentes dos Registos e Notariado 1,036,638.72MT Concurso Limitado Nº19/

CGRN/UGEA/2021

Maputo, Dezembro de 2021

O Presidente do Conselho de Administração do Cofre   

(Ilegível) 
11398

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MOCUBA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO
CONCURSO PÚBLICO N.º 90043/CP/33/2021 PARA AQUISIÇÃO DE 

VIATURAS - LOTE 3
De acordo com o artigo 61 do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o concurso 
acima foi cancelado em virtude das propostas técnicas não cumprirem com 
as especificações técnicas exigidas nos documentos de concurso.

Mocuba, aos 7 de Dezembro de 2021
A Autoridade Competente

(Ilegível)

229
Av. 25 de Setembro, Telefone (+258) 24 810090/24810208 – Fax. (+258) 24 810006 Email: ugeacacmocuba@gmail.com

PROCURA-SE
COZINHEIRO com experiência de 5 
anos, que já trabalhou em cozinha de 
restaurante ou take away e que saiba lidar 
com clientes e seja criativo, procura-se. 
Contacto: 84-8112973 ou 84-6196070.

12572

     11329

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE 

MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO

3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine n.º 1472 – 1.º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE HUSSENE GULAMO 
MULCHANDE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de sete de Dezembro de dois 
mil e vinte e um, exarada de folhas sessenta e cinco a folhas sessenta e sete, do livro de 
notas para escrituras diversas número oitocentos e oitenta e três, traço “D”, no Terceiro 
Cartório Notarial, perante ANDRÉ CARLOS NICOLAU, licenciado em Direito, Conservador 
e Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito de HUSSENE GULAMO MULCHANDE, no estado de 
viúvo, natural de Maputo, residente que foi no bairro da Malhangalene “A”, sendo filho de 
Gulamo Mulchande e de Ana Issufo Mussagy.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e universais 
herdeiros de todos os seus bens e direitos, seus filhos: CAMILA HUSSENE MULCHANDE, 
viúva, NEIMA HUSSENE MULCHANDE, casada com Ângelo Ibrahimo Daúde, sob o 
regime imperativo de separação de bens, EMÍDIO HUSSENE MULCHANDE, casado com 
Sara Irene Antão Ferreira Mulchande, sob o regime de bens supletivos, naturais de 
Maputo onde residem e HUSSENE GULAMO MULCHANDE JÚNIOR, solteiro, natural de 
Maputo, residente na Itália. 
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou 
com eles possam concorrer a sua sucessão.

Está conforme
Maputo, aos 7 de Dezembro de 2021

A Notária
(Ilegível) 12561

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

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

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estrutura de Maputo faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei 
de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, 
a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja 
atribuído o Certificado Mineiro número 10837CM para Argila, no distrito de Boane, na província de Maputo, 
a favor do requerente CARLOS ROBERTO MATEUS, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -26   04  40,00 32   22  40,00
2 -26   04  10,00 32   22  40,00
3 -26   04  10,00 32   23   0,00
4 -26   04  40,00 32   23   0,00

Maputo, aos 7/12/2021

O Director do Serviço Provincial

Fernando Andela
(Especialista “B”) 11410

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA

MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

+258 84 9104316   |   +258 84 9104309

email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

Está na Matola?

Quer anunciar 
no notícias?

Visite-nos na 
Rua de Sofala  N.º437

Matola “F”

Construa Build IT

Rua de Sofala  N.º437  – Matola “F”Rua de Sofala  N.º437  – Matola “F”

Av. Samora Machel   – EN4  

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Superfície 62.272 km²
População  1 412 248 (2007); 12 Distritos
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PUBLICIDADE

CONCURSO PÚBLICO PARA SELECÇÃO DE SEIS (6) DIRECTORES 
DE SERVIÇO DO CEDSIF, IP

ANÚNCIO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DOCUMENTAL

Na sequência do Concurso Público em epígrafe, lançado no dia 27 
de Setembro do corrente ano, comunica-se aos candidatos que os 
resultados da avaliação documental se encontram disponíveis no sítio 
de internet do CEDSIF, IP, e podem ser acedidos através do seguinte 
Link: https://www.cedsif.gov.mz/cedsifportal/?p=3277

Maputo, aos 8 de Dezembro de 2021
13147

INVESTIDOS MAIS DE 50 MILHÕES DE METICAIS

Noventa furos de água 
para Sussundenga, 
Gondola e Mossurize

O 
GOVERNO, em par-
ceria com o UNICEF, 
acaba de investir 
pouco mais de 51 
milhões de meticais 

para a construção de 90 fu-
ros de abastecimento de água 
nos distritos de Sussundenga, 
Gondola e Mossurize, abran-
gendo perto de 27 mil pes-

soas.
A abertura dos furos en-

quadra-se no programa de 
emergência pós-Idai, fenó-
meno que em 2019 fustigou 

Francisca Tomás na entrega simbólica dos furos

nos distritos.
O donativo, proveniente 

da Agência Norte-America-
na para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID), visa 
assegurar o cumprimento 
das medidas de contenção da 
propagação do novo corona-
vírus, cuja quarta vaga está 
iminente no país.

Francisca Tomás afirmou 
que a construção, reabilita-
ção e manutenção de infra-
-estruturas de fornecimento 
do precioso líquido consti-
tuem desafios para o seu Exe-
cutivo, que se desdobra em 
acções visando estimular o 
desenvolvimento da provín-
cia.

Afirmou que devido à 
destruição ou assoreamento 
das fontes de água, na se-
quência dos efeitos devasta-
dores do ciclone Idai, as 27 
mil pessoas passaram a con-
sumir água imprópria extraí-
da dos rios, nascentes e poços 
tradicionais, o que moveu o 
Governo a buscar soluções 
para o problema.

Por isso, disse ser tarefa 
de todos garantir a protecção 
das fontes de água, incluindo 
as condutas de transporte, 
os reservatórios e as ligações 
domésticas, evitando desta 
forma perdas desnecessárias 
e garantindo stocks para o 
consumo das populações.

Apelou aos governos dos 
distritos de Sussundenga, 
Gondola e Mossurize a ga-
rantirem a gestão correcta, 
rigorosa e profissional das 
infra-estruturas de forma a 
assegurar a sua longevidade 
e fiabilidade e melhorar a dis-
ponibilidade de água para o 
consumo humano.

A população afirmou ser 
necessário ter a consciência 
de que a água tem um valor 
económico e custo elevado 
para o seu fornecimento. Por 
isso, instou ao uso racional, 
sustentável e responsável, 
evitando desperdícios e pou-
pando o recurso.

A população de Mes-
sambudzi agradeceu o gesto 
do Governo em contemplar 
aquela localidade com furos 
de água e prometeu conser-
var as fontes para que perdu-
rem.

Tapete asfáltico 
rejuvenesce ruas
de Chimoio
ESTÃO já em curso as obras de 
resselagem da rede viária da ci-
dade de Chimoio, num projecto 
que visa a melhoria da transita-
bilidade. 

Com efeito, segundo o edil 
de Chimoio, João Ferreira, vão 
ser resselados, numa primeira 
fase, 15 quilómetros de estradas 
urbanas. Neste momento o tra-
balho já arrancou com a coloca-
ção de tapete asfáltico na Ave-
nida da Liberdade e ruas Josina 
Machel, Zâmbia e 20.051. 

Neste momento decorre o 
trabalho de colocação do tape-
te asfáltico em diferentes ruas e 
avenidas da cidade, tais como a 
Rua do Báruè, a Rua de Tambara, 
Rua de Mossurize, Rua Dr. Araú-
jo de Lacerda e Rua da Cidade de 
Lichinga.

Nos próximos dias serão as-
faltadas a Avenida do Trabalho, a 
Rua dos Operários, entre outras. 
Na sequência dos trabalhos em 
curso, a Rua Báruè e as outras de 
ligação viram o seu trânsito con-
dicionado.  

As obras em curso no mu-
nicípio de Chimoio estão a ser 
executadas pela Empresa Muni-

cipal de Construções, projectada 
pela edilidade visando acelerar o 
processo de construção e reabi-
litação das vias de acesso, pon-
tes, fontes de água e edifícios de 
utilidade diversa. 

A iniciativa visa igualmente 
poupar custos, garantir a cele-
ridade das obras, promover a 
urbanização e o rápido cresci-
mento da cidade. Com a mes-
ma iniciativa, a edilidade vai 
prescindir da contratação de 
empreiteiros, para além de ga-
rantir a qualidade dos empreen-
dimentos municipais e evitar 
casos de corrupção e abandono 
de obras, o que era frequente 
naquela autarquia.

Para esse trabalho, o muni-
cípio conta com equipamento 
próprio, importado da China. 
Do equipamento já importado, 
Ferreira destacou uma central 
de betão, dois camiões mistura-
dores de betão, uma máquina de 
fabrico de pavês, uma central de 
asfalto, um camião pulverizador 
do asfalto, uma pá escavadora, 
três cilindros compactadores e 
uma retro-escavadora.

Também constam do lote do 

equipamento da primeira em-
presa municipal constituída no 
país uma pá carregadora, dois 
camiões equipados de artefactos 
para limpar e varrer areias nas 
estradas, um camião platafor-
ma, com plataforma normal e 
outra para o transporte de má-
quinas e uma máquina para a 
abertura de furos para o abaste-
cimento de água.

A iniciativa tem suporte fi-
nanceiro do Governo Central, 
através do Fundo de Desen-
volvimento Autárquico e conta 
com apoio monetário do projec-
to PRODIA, suportado financei-
ramente pelo Governo do Reino 
dos Países Baixos, que está a pa-
trocinar a construção de infra-
-estruturas e garantir apoio ins-
titucional as autarquias, no país.

Neste contexto e para essas 
e outras obras e equipamento, 
o Governo moçambicano de-
sembolsou mais de 66 milhões 
de meticais, enquanto o Reino 
dos Países Baixos compartici-
pou com 800 mil dólares norte-
-americanos, o correspondente 
a aproximadamente 50 milhões 
de meticais. 

SUBSÍDIO SOCIAL BÁSICO

Assistidas mais de 900 
pessoas com deficiência
MAIS de 900 pessoas portadoras 
de deficiência foram assistidas 
até ao terceiro trimestre deste 
ano, no quadro do Programa de 
Apoio Social Básico, segundo 
anunciou há dias a governadora 
de Manica, Francisca Tomas, no 
decurso das celebrações do Dia 
Internacional da Pessoa com De-
ficiência, assinalado em todo o 
mundo sob o lema: “Com a Par-
ticipação e Liderança de Pessoas 
com Deficiência, Construímos 
um Mundo Inclusivo, Acessível e 
Sustentável”.

Dos referidos beneficiários, 
475 são mulheres e os restantes 
do sexo masculino, segundo a 
governadora, que indicou que 
durante o mesmo período e no 
quadro do programa Apoio So-
cial Directo, gerido pelo Instituto 

de Acção Social, 13 pessoas com 
deficiência receberam meios de 
compensação, sendo três trici-
clos e 10 cadeiras de rodas. 

Durante o período em aná-
lise foram igualmente entregues 
13 meios de compensação para 
portadores de deficiência diver-
sa, um triciclo, sete cadeiras de 
rodas e três pares de canadianas 
e duas muletas.  

A governadora de Manica 
entregou as pessoas com defi-
ciência, 13 cadeiras de rodas para 
portadores de deficiência física, 
igual número de bengalas bran-
cas por deficientes visuais, 24 
canadianas, 10 kits para pessoas 
portadoras de albinismo con-
tendo pomadas, chapéus com 
abas, sombrinhas pretas e sabo-
nete.

Intervindo no acto, Francis-
ca Tomás disse que o seu Execu-
tivo vai continuar a criar condi-
ções que garantam que a pessoa 
com deficiência tenha acesso a 
todos os serviços públicos, desde 
o acesso rápido às instituições, 
através da eliminação das barrei-
ras arquitectónicas, bem como o 
desenvolvimento de atitudes e 
acções de solidariedade e serviço 
por parte dos funcionários.

Garantiu que o seu Executivo 
irá incidir acções no empodera-
mento económico deste grupo-
-alvo visando a sua auto-susten-
tabilidade bem como favorecer a 
sua formação técnico-científica, 
para que possam adquirir uma 
preparação mais avançada que 
lhes permita singrar no mercado 
de trabalho.

RAPARIGA COM DEFICIÊNCIA 

UNICEF disponibiliza 50 mil USD 
para combate à violência
O FUNDO das Nações Unidas para a In-
fância (UNICEF) acaba de disponibilizar 
50 mil dólares norte-americanos para 
viabilizar projectos de luta contra a vio-
lência e casamentos prematuros levados 
a cabo pela TV Surdo, que trabalha em 
parceria com a organização Girl Child 
Rigths.

Com este investimento, entre outras 
acções, acabam de ser capacitadas em 
Chimoio mais de 20 activistas em ma-
térias de gestão de casos, saúde sexual 
e reprodutiva, abuso sexual, inclusão da 
pessoa com deficiência, normas do gé-
nero e métodos de sensibilização de pais 
e encarregados de educação no sentido 
de abandonarem esta prática.

A relevação foi feita por Sérgio Al-
buquerque, gestor na Associação TV 

Surdo-Moçambique, o qual disse que a 
província de Manica apresenta índices 
preocupantes de casos de violência ba-
seada no género e casamentos prematu-
ros envolvendo petizes com deficiência 
físico-motora.     

Sérgio disse ainda que com a capa-
citação a TV Surdo pretende municiar os 
activistas com deficiência física de co-
nhecimentos suficientes para identificar 
casos de violência baseada no género e 
uniões prematuras ao nível das comu-
nidades e canalizá-los às autoridades 
competentes.

Com este trabalho, espera-se que os 
casos de violência baseada no género e 
uniões prematuras envolvendo adoles-
centes e jovens com deficiência física 
venham a diminuir nos próximos meses 

na província de Manica.
Disse ainda que mais da metade do 

números de casos de violência baseada 
no género e casamentos prematuros que 
têm sido reportados diariamente pela 
linha Fala Criança à escala nacional são 
da província de Manica, dos quais 93 por 
cento são mulheres.

Segundo Sérgio Albuquerque, para 
além de casos de violência baseada no 
género e casamentos prematuros, ocor-
rem ainda na província de Manica casos 
assustadores de privação de direitos da 
criança com deficiência, acesso à edu-
cação, entre outros.

Marzane Joaquim e Manuela Marcos, 
activistas beneficiários da capacitação, 
disseram haver muitos casos nas comu-
nidades de crianças vítimas de violência 

física, psicológica, abuso sexual, estig-
ma e descriminação envolvendo pessoa 
com deficiência.

Para os activistas, os conhecimen-
tos adquiridos em virtude da capaci-
tação permitirão que possam trabalhar 
arduamente na identificação dos casos 
e reportá-los de imediato às entidades 
competentes visando a responsabiliza-
ção dos infractores, contribuindo deste 
modo para a sua erradicação.

As nossas fontes disseram ainda que 
pessoas com deficiência até nos autocar-
ros ou transportes de passageiros, vulgo 
“chapa cem”, sofrem sevícias, pelo fac-
to destas serem inibidas de se fazerem 
transportar e por esta razão lançam um 
grito de socorro a quem de direito para 
que essa situação seja resolvida.

ISPM coloca no mercado 
376 técnicos superiores
O INSTITUTO Superior Po-
litécnico de Manica (ISPM) 
acaba de graduar 375 novos 
técnicos superiores, entre li-
cenciados e mestres, que en-
tram no mercado de emprego 
para disputar as oportunidades 
ou vão abraçar o empreende-
dorismo.

Trata-se de engenheiros 
florestais, agrários, zootécni-
cos, bem como técnicos su-

periores licenciados em tec-
nologia e processamento de 
alimentos, ecoturismo e gestão 
da fauna bravia, contabilidade 
e auditoria e mestres em gestão 
de agro-sistemas e contabili-
dade e auditoria.

Dos graduados, 190 são ho-
mens e 186 são mulheres. O se-
cretário de Estado em Manica, 
Edson Macuácua, afirmou que 
os novos quadros que entram 

no mercado não devem apenas 
esperar pelo emprego formal, 
devem ser empreendedores e 
abraçar o auto-emprego.

Por isso, defendeu que as 
componentes saber fazer, saber 
ser e saber estar devem primar 
o futuro dos novos técnicos, 
os quais, segundo Macuácua, 
não devem ir ao mercado para 
apalpar, mas para trazer solu-
ções através do saber fazer.

os três distritos, destruindo, 
entre outras infra-estruturas, 
fontes de abastecimento de 
água. 

O facto foi anunciado se-
gunda-feira última pela go-
vernadora de Manica, Fran-
cisca Tomás, no decurso da 
cerimónia de entrega simbó-
lica de um dos 90 furos, acto 
que teve lugar em Messam-
budzi, posto administrativo 
de Rotanda, distrito de Sus-
sundenga.

Durante o evento, pre-
senciado por representantes 
de todos os distritos abrangi-
dos, a governadora de Manica 
também procedeu à entrega 
de 96 baldes contendo cloro 
para o tratamento da água 
nos sistemas dos distritos 
de Vandúzi, Guro, Tambara, 
Gondola e Sussundenga.

O produto químico ora 
distribuído integra-se nas 
acções preventivas de eclosão 
da quarta vaga da Covid-19, 
através do tratamento e me-
lhoria da qualidade de água ... para três distritos

Acesse: https://t.me/Novojornal
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de análise. A Redacção reserva-se o direito de as 
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das suas comunidades, do país e do mundo, bas-
tando enviar as cartas para o endereço cartas@

snoticias.co.mz, indicando o nome completo, nú-
mero do documento de identificação e contacto 
telefónico. O “Notícias” reserva-se o direito de 
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com a sua linha editorial.
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ARTUR SAÚDE
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O PRÉDIO não deve ter mais de 15 andares. 
Mesmo ao lado da FNAC, hoje Interfranca. 
Na “24 de Julho”. Na altura um supermerca-
do de referência, se calhar o único do país com 
características de “loja grande”. Aliás, a então 
FNAC era uma espécie de loja para cooperan-
tes, diplomatas e chefes grandes, aquela malta 
que andava de balalaicas cubanas e faziam-se 
transportar em vistosos Ladas, veículos soviéti-
cos. Quem ali entrava saía cheio de estilo, pois 
ficávamos todos a saber que até pão comprou 
com moeda forte, o dólar. Aquilo não era para 
um “madjembene” qualquer. Os tempos eram 
de estiagem financeira, mas os ventos do pós-
-independência e discursos de superação fa-
ziam-nos fortes e resilientes. O sacrifício valia 
a pena. Circulava eu pelo passeio da FNAC, da 
“24 de Julho”, absorto nos meus pensatempos. 
Um rapaz aborda-me e mete conversa sobre 
uma presumível amizade entre nós. Não me 
recordo do jovem de nenhuma paragem. Ga-
rante-me que fomos colegas no “primário”. 

“- Este gajo quer me cravar alguma coi-
sa…” – penso para comigo mesmo enquanto 
de forma subtil vou me afastando do rapaz. 
Foi-me seguindo forçando ao refrescamento 
da minha memória. Andávamos nisso quando, 
um pouco depois da FNAC, junto ao prédio 
que não deverá ter mais de quinze andares, sen-
timos e ouvimos bem atrás de nós um baque 
surdo, sólido e violento, seguido de um gemi-
do cadavérico e gélido. Um calafrio trespassou 
a minha espinha, antes mesmo de olhar para 
trás. O som de algo vindo do alto do terraço do 
prédio, que se espalmou no chão, partindo-se 
e ricocheteando pelos cantos líquidos viscosos 
era chocante. Seguiu-se um silêncio sepulcral 
de menos de dez segundos depois daquele vio-
lento baque surdo. Dez segundos que parece-
ram dez horas. E depois foi a algazarra total. 
Gritos vindos do alto do prédio, mas também 
de quem passava por perto. Entreolhamo-nos 
trémulos e virámos para ver o que afinal tinha 
caído bem atrás de nós. O cenário não podia ser 
mais macabro e dantesco. Um corpo jazia iner-
te no chão. Literalmente partido e esvaindo-se 
em sangue por todos os lados. Claramente que 
o crânio já não tinha concerto. Estava partido 
ao meio, fazendo com que os olhos desistissem 
da cara e o couro cabeludo fosse um empapado 
cinzento-escuro. Os dentes espalharam-se pela 
calçada, fazendo companhia a restos do que 
antes terão sido entranhas com funções diges-
tivas. Parecia um cenário de guerra macabra. 
O meu “conhecido da primária” não conseguiu 
evitar que o estômago entrasse em convulsões 
arreliantes. Sentei-me junto a um pedregulho 

que jazia ali perto. Os meus joelhos recusa-
vam-se a cumprir com as mais elementares 
tarefas. Olhei para o meu amigo de ocasião, es-
tava ainda debruçado sobre o ventre e não pa-
rava de vomitar. Entretanto, começaram a de-
sembarcar do prédio os primeiros conhecidos 
do homicida. Os gritos lancinantes encheram 
a avenida. Uns contorciam-se pelo chão em 
poses intrigantes, principalmente da senhorita 
que parecia ser a viúva de fresco, ou pré-viúva. 
Outros simplesmente entregavam-se a transes 
colectivos, depois do que se seguiam desmaios 
em cadeia. Uma multidão de mirones juntou-se 
à volta do cadáver despedaçado. Restos de cor-
po com sangue salpicado pelas paredes de uma 
loja contígua eram objecto de atracção. Olhares 
curiosos e incisivos autopsiavam disfarçada-
mente o cadáver. Os detectives informais “post 
mortem” começaram a apresentar as primeiras 
conclusões: 

“-Isto é assunto de gajas…só pode…!” 
- dizia um dos detectives, mesmo antes de al-
guém perguntar o que quer que fosse. 

“-Nada, isso é assunto de drogas, não ta-
zaver que é um puto? Vê-lhe lá bem! Sinão-
mingano já vi este puto na Colômbia! É o 
gajo yah!” – concluiu convicto outro detective 
informal, este com aura de inteligente, cabelos 
e barba ao estilo comunista de Fídel Castro. 

Entretanto, o meu companheiro aproxi-
mou-se de mim atordoado e com a face esver-
deada. 

“-Com´ o caraças meu, nutaszaver 
quem é este gajo?” – gaguejou, intercalando 
milimetricamente as sílabas. 

“-Isto é coisa de satanás…” – profetizou 
enquanto se acercava mais de mim. 

“-Não!...” – murmurei entredentes tentan-
do me afastar do cenário dantesco. 

“- Olha lá bem….não tazaver o gajo?!” 
– ripostou. 

“Não! Mas também não resta quase 
nada para reconhecer. E porque tenho de 
ver bem um gajo despedaçado. Vou mazé 
escapulir daqui…” - e sentenciei a minha au-
sência do local horrendo. 

“Ahh djó! É o Osvaldo. Não tazaver o 
Valdinho?!” – parecia convicto do que falava. 

“Não mesmo. Mas de onde devia o co-
nhecer? – perguntei, atónito e curioso já com a 
passada mais larga para me pôr ao fresco. 

“Marrou connosco este gajo pah!” 
E era mesmo o Osvaldo, com quem marra-

mos na escola primária. E era mesmo frequen-
tador da “Colômbia”. E mandou-se cobarde-
mente pelos ares por causa de uma “gaja”. Era 
o Valdinho.

... e era mesmo 
o colega do primário!

Cooperação China/África
com os olhos no futuro

WANG HEJUN*

EM 29 de Novembro de 2021 realizou-se, em Dakar, no Senegal, 
a 8.ª Conferência Ministerial do Fórum de Cooperação China-Á-
frica. O Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, 
assistiu à cerimónia de abertura por vídeoconferência, a partir de 
Pequim, e proferiu um discurso de inauguração sob o tema “De-
fender a Tradição de Ficar Juntos para Sempre e Construir Con-
juntamente uma Comunidade China-África de Futuro Comparti-
lhado na Nova Era”, no qual resumiu a história do relacionamento 
sino-africano.

Apresentou quatro propostas sobre a construção de uma co-
munidade China-África, nomeadamente i) persistir na unidade 
para combater a pandemia da Covid-19; ii) aprofundar a coope-
ração pragmática; iii) promover o desenvolvimento verde e iv) 
defender a equidade e a justiça. 

Anunciou que a China trabalhará em estreita colaboração com 
os países africanos para implementar nove programas nas áreas de 
saúde, redução da pobreza e desenvolvimento agrícola, promoção 
do comércio, promoção de investimentos, inovação digital, desen-
volvimento verde, desenvolvimento de capacidades, intercâmbio 
cultural, bem como paz e segurança, elaborando assim a nova ma-
triz para construir uma comunidade China-África, e transmitindo 
ao mundo grandes perspectivas da cooperação China-África na 
época pós-pandemia.

Este ano marca o 65º aniversário do início das relações diplo-
máticas entre a China e os países africanos, sendo desde então, 
bons amigos, parceiros e irmãos. 

A este propósito, a uma pergunta sobre por que China e África 
têm uma relação tão próxima e um vínculo de amizade tão profun-
do, o Presidente Xi Jinping respondeu que a chave está num espíri-
to de amizade sincera, de equidade e benefícios mútuos, defesa da 
justiça, progresso, abertura e inclusão. 

O RIO DA AMIZADE SEGUE O SEU CURSO
Como diz um provérbio africano, “a profundidade do rio de-

pende da sua fonte”. O rio da amizade sino-africana remonta desde 
a década de 1950/1960, quando os povos da China e África luta-
ram, ombro a ombro, contra o imperialismo e o colonialismo e 
trabalharam pelas suas independências. Desde então, este rio segue 
o caminho rumo a uma cooperação de vantagens mútuas e desen-

volvimento comum. Ao entrar na nova era, o Presidente Xi Jinping 
propôs os princípios de sinceridade, resultados concretos, fraterni-
dade e honestidade no relacionamento com África e defende o cor-
recto conceito de justiça e interesse comum, indicando a direcção 
certa da cooperação China-África na nova era. A justiça que define 
as relações sino-africanas significa que o desenvolvimento da Chi-
na apoia-se no desenvolvimento sustentável de África, razão pela 
qual o país envidou todos esforços para ajudar África no combate 
à Covid-19, e cumpre o compromisso solene prestado pelo Presi-
dente Xi Jinping de tornar a vacina chinesa contra a Covid-19 o 
bem público global. 

A China ofereceu a tempo muitos lotes de vacinas aos países 
africanos, incluindo Moçambique, e tem fornecido mais de 200 
milhões de doses de vacinas a parte africana. Na cerimónia de 
abertura, o Presidente Xi Jinping anunciou que a China fornece-
rá mais um bilião de doses de vacinas contra Covid-19 à África, 
incluindo 600 milhões de doses como doação; empreenderá 10 
projectos médicos e de saúde para países africanos e enviará 1.500 
profissionais médicos e especialistas em saúde pública para o con-
tinente. Com uma série de medidas concretas anunciadas durante 
a Conferência Ministerial, a história comovente da cooperação si-
no-africana contra a Covid-19 virará uma nova página e a amizade 
sino-africana será consolidada.

A ÁRVORE DA COOPERAÇÃO FLORESCE 
Ao longo dos 65 anos, a China tem se dedicado ao aprofunda-

mento da cooperação pragmática com África, em todas as áreas, e 
tem oferecido apoios ao desenvolvimento do continente à medida 
das suas possibilidades, resultando nos frutos de cooperação espa-
lhados em toda a África. 

Com o objectivo de elevar o nível de qualidade da coopera-
ção China-África, e responder às necessidades da recuperação 
pós-pandemia dos países africanos, a parte chinesa propôs uma 
série de medidas baseadas nas áreas da redução da pobreza e de-
senvolvimento agrícola, promoção do comércio, promoção do 
investimento, inovação digital, desenvolvimento verde e capaci-
tação, incluindo enviar 500 especialistas agrícolas para a África, 
abrir “vias verdes” para as exportações agrícolas africanas para a 
China, acelerar os procedimentos de inspecção e quarentena, para 
importar produtos da África no valor de 300 biliões de dólares nos 
próximos três anos, fornecer US$10 biliões em financiamento co-

mercial para apoiar as exportações africanas, fornecer facilidades 
de crédito de US$10 biliões para instituições financeiras africanas, 
visando apoiar o desenvolvimento das PMEs em uma base priori-
tária, isentar os países menos desenvolvidos da dívida contraída na 
forma de empréstimos do governo chinês sem juros, com venci-
mento até ao final de 2021, canalizar para os países africanos US $ 
10 biliões de sua parcela da nova alocação de Direitos Especiais de 
Saque do FMI, estabelecer centros de cooperação China-África em 
aplicações de sensoriamento remoto por satélite, convidar 10,000 
profissionais africanos de alto nível para seminários e workshops 
realizados na China, encorajar as empresas chinesas em África a 
criarem pelo menos 800.000 empregos locais. As medidas anun-
ciadas não só abrangentes e vigorosas, mas também associadas às 
metas de desenvolvimento de Moçambique, tais como a redução 
da pobreza, promoção de agricultura, promoção da industrializa-
ção, expansão da exportação, criação de empregos para jovens, e 
melhoria das capacidades de prevenção de desastres.

UNIDADE ENTRE IRMÃOS 
TORNA-OS MAIS FORTES
Moçambique é um parceiro importante da China em África. 

Nos últimos anos, sob a orientação estratégica dos dois Chefes de 
Estado, a confiança política mútua tem se aprofundado e a coope-
ração bilateral, em vários campos, tem alcançado resultados, com 
benefícios para os dois países e povos. No dia 29 de Novembro, en-
quanto a Conferência Ministerial decorria em Dakar, tive a honra 
de participar juntamente com Presidente Filipe Nyusi, na cerimó-
nia da inauguração do novo aeroporto, em Xai-Xai, erguido com o 
apoio chinês. O Presidente Nyusi disse que a inauguração daquela 
infra-estrutura não só concretizou o sonho do povo moçambicano, 
de há muitos anos, como favorece o desenvolvimento integral e in-
clusivo do país. Estou convencido que com o esforço conjunto das 
partes, China e Moçambique, no quadro do FOCAC e da constru-
ção conjunta do Cinturão e Rota, a cooperação sino-moçambicana 
vai se desenvolver rumo a um futuro mais promissor.

Que o rio da amizade China-África e China-Moçambique siga 
eternamente o curso e que a árvore da cooperação floresça para 
sempre!

             
*Embaixador da República Popular da China na República de 

Moçambique

NO dia 6 de Abril de 2004, em Hoyo-Hoyo, 
Combomune, distrito de Mabalane, província de 
Gaza, participei duma reunião popular que visava 
lançar uma iniciativa de ensino à distância para 
crianças que tinham feito a quinta classe e que 
não podiam frequentar a sexta e sétimas classes 
porque a quantidade destes alunos não justificava 
a abertura de escolas primárias do segundo grau. 
Isso implicaria enormes custos, porque o norte de 
Gaza tinha muito pouca população, muito disper-
sa e bastante vulnerável. Nos primeiros dois anos 
envolvemos alunos de Mabalane e Guijá. Mais 
tarde expandimos o projecto para as crianças de 
Chigubo, Massangena, Massingir e Chicuala-
cuala. Tínhamos que o acarinhar. Era o único e 
pela primeira vez a ser implementado em Mo-
çambique. Era desenvolvido por uma unidade de 
desenvolvimento de educação básica localizada 
em Xai-Xai. Tinha apoio de parceiros de coo-
peração de países europeus. Começamos com 
algum receio. Sem experiência. Pouco a pouco 
mobilizamos as comunidades, mostrando sobre a 
importância educativa do projecto

Irritava-nos a fuga de rapazes para a vizinha 
África do Sul ou a sua dedicação à pastorícia. Ir-
ritava-nos também que as raparigas fossem cedo 
ao lar, tendo filhos cedo e ofuscando o seu futuro. 

Mobilizamos professores de Ciências Naturais e 
Sociais, bem como os de Português e Matemáti-
ca para conceberem e testarem os primeiros ma-
nuais adaptados a um ensino semi-presencial. Ini-
ciamos as aulas e os meninos foram participando. 
Os pais foram compreendendo a importância do 
projecto e foram-se mobilizando nas comunida-
des. No fim dos primeiros dois anos contávamos 
com mais de 200 alunos. Como gestor do projec-
to, trabalhei com o senhor Simão Alberto Mahan-
jane, que representava a direcção provincial de 
Educação. Depois que se produziam os manuais, 
iniciava a difícil tarefa de os distribuir em vários 
núcleos dispersos pelos distritos. Os pequenos 
grupos de estudo dos alunos eram assistidos por 
monitores que eram professores das escolas em 
que os meninos concluíram a quinta classe. Ti-
nham sessões de estudo semanal com um perfil 
de atendimento diferente dos que frequentavam o 
regime presencial. A supervisão aos grupos de es-
tudo era feita pelos professores seleccionados das 
escolas primárias do segundo grau, muito próxi-
mas das escolas onde funcionavam os grupos de 
estudo. Nalguns casos, estes professores percor-
riam mais de vinte quilómetros para os núcleos 
ou grupos de estudo. Iam de bicicletas, levando 
dois a três dias nesses locais. 

E assim as crianças 
aprendiam sozinhas(1)

Acesse: https://t.me/Novojornal
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   SAIBA MAIS

DIETA é a quantidade de alimento que se 
proporciona a um organismo em um perío-
do de 24 horas, sem importar se cobre ou 
não suas necessidades de manutenção. Re-
sumindo, é o conjunto de nutrientes que se 
absorvam depois do consumo habitual dos 
alimentos. Popularmente, a dieta é associada 
à restrição na ingestão de determinados ali-
mentos e assim conseguir perder ou manter 
o peso corporal.

Para a adopção de um estilo de vida sau-
dável, é necessário ter em conta vários fac-
tores como uma alimentação equilibrada, 
prática de actividade física e o combate ao 
tabagismo. Não obstante, existem factores 
(geográficos, sociais, económicos e patológi-
cos) que influenciam o equilíbrio da dieta e 
são utilizados pelos regimes alimentares para 
a prevenção e tratamento de diversas patolo-
gias e para adaptar a alimentação em diversas 
situações fisiológicas. 

A questão do excesso de peso e obesida-
de, para além de ser um grande problema de 
saúde, também afecta a estética, auto-estima 
e o bem estar do indivíduo. 

O excesso de peso e obesidade são incu-
badoras de muitas doenças como hiperten-
são arterial, diabetes e outras que afectam 
milhões de pessoas no mundo. A obesidade 
também agrava casos de dores articulares e 
musculares, em decorrência do peso em ex-
cesso. Por isso, muitas pessoas buscam solu-
ções rápidas através de métodos “milagro-
sos”, mas que muitas vezes são prejudiciais 
a saúde.

As dietas sem acompanhamento são na 
sua maioria restritivas e não tomam em conta 
o estado de saúde, hábitos alimentares, estilo 
de vida e manutenção do peso perdido.

Uma alimentação saudável deve ser su-
ficiente, isto é, a quantidade de alimentos 
deve suprir as necessidades nutricionais do 
indivíduo, as refeições devem ser variadas, 
contemplando todos os grupos de nutrientes 
para o bom funcionamento do corpo, uma 
vez que as substâncias não agem sozinhas, 
mas sim em conjunto, e adequada às ne-

cessidades do organismo de cada indivíduo, 
considerando a sua idade, estado fisiológico 
(gestação e lactação), estado de saúde (doen-
ças), seus hábitos alimentares e condições 
socioeconómicas e culturais.

CONSELHOS ÚTEIS  
A perda de peso e o emagrecimento sau-

dável contribuem para melhorar a auto-esti-
ma e, consequentemente, para as realizações 
pessoais. Lembre-se que disciplina é funda-
mental nessa jornada tanto na alimentação 
como nas actividades físicas.

Para emagrecer de forma saudável e na-
tural é necessário ter em conta o seguinte:

Faça a dieta gradualmente, sem radicalis-
mo (parar de comer carboidratos, carnes ver-
melhas, etc.). Estas dietas tem efeito tempo-
rário, depois de pouco tempo o seu peso volta 
ao habitual ou aumenta.

Estipule horários para as refeições, o ideal 
é que sejam 5 a 6 vezes ao dia. Isto acelera o 
metabolismo e faz com que coma menos.

Exercícios físicos ajudam a queimar gor-
dura e deixam o corpo definido e bonito, mas 
a maior parte dos resultados são adquiridos 
através da alimentação balanceada e nutri-
tiva. 

Ingere alimentos ricos em fibras como 
legumes, cereais integrais, verduras e frutas. 
Saiba combinar os alimentos, juntando nu-
trientes como proteínas, carboidratos, vita-
minas, fibras, gorduras boas e minerais. Evite 
alimentos industrializados, prefira sempre os 
frescos, muito mais saudáveis.

Uma consulta a um nutricionista permite 
ter conhecimento de todas as opções, no que 
se refere a dietas exequíveis e aconselhadas, 
levando ao desenvolvimento de uma maior 
responsabilização do paciente pelo seu esta-
do de saúde. 

Use o bom senso, trace um plano com 
metas realistas e graduais e encontre a mo-
tivação que lhe falta para começar e manter 
o processo.

O fracasso no emagrecimento deve-se à 
falta de informação ou à informação errada.

Fonte: MISAU

Dieta sem 
acompanhamento é 
um risco para a saúde

Contribuições do CISM para 
a introdução da vacina contra 
cancro do colo do útero

O 
CANCRO é um pro-
blema de saúde públi-
ca em todo o mundo 
responsável por altas 
taxas de morbidade e 

mortalidade e a sua gravidade é 
registada nos países de baixa e 
média renda. 

De acordo com o Plano 
Nacional de Controlo do Can-
cro (2019-2029), estima-se 
que em 2040 hajam 51,8 mil 
novos casos de cancro. Segun-
do dados do Registo do Cancro 
na cidade de Maputo, o can-
cro do colo do útero constitui 
um dos cinco tipos de cancro 
mais frequentes nos últimos 
20 anos, sendo responsável por 
18% de todos casos registados, 
seguido pelo sarcoma de Ka-
posi (11%), e pelos cancros da 
próstata (7%), fígado (7%) e 
mama (6%). 

A falta de consciencializa-
ção pública sobre os riscos e as 
medidas de prevenção, sinais e 
sintomas associados ao cancro 
do colo do útero, a busca defi-
citária de cuidados de saúde, a 
incapacidade dos profissionais 
de saúde para detectar atem-
padamente os casos de cancro 
e a falta de infra-estruturas de 
saúde, particularmente fora 
dos grandes centros urbanos, 
são apontados pelo MISAU 
como factores que contri-
buem para a elevada preva-
lência e altas taxas de mor-
talidade associadas ao cancro 
em Moçambique. 

O Centro de Investigação 
em Saúde de Manhiça (CISM), 
através da Saúde Materna e 
Produtiva da Unidade de Pes-
quisa Social (actualmente sec-
tor Científica de Estudos de 
População), esteve envolvido 
em estudos epidemiológicos de 
aceitabilidade e cobertura da 
vacina.

O CISM estudou também 
a avaliação pós-intervenção 
(incluindo económica) e acti-
vidades tais como a revisão da 
estratégia nacional de controlo 
do cancro e a elaboração de um 
curriculum de formação, em 
preparação para a introdução 
da vacina, com vista a apoiar 
e recomendar ao MISAU e à 
comunidade científica as me-
lhores directrizes para a admi-
nistração, à escala nacional, da 
vacina contra o Papiloma Vírus 
Humano (HPV), responsável 
pelo cancro do colo do útero. 

Entre 2001 e 2007, vários 
estudos realizados no distrito 
da Manhiça e cidade de Ma-
puto, que contaram com a 
participação de investigado-
res do CISM, revelaram que a 
prevalência do HPV é elevada 
(75,9% em mulheres com o 
colo do útero normal e 100% 

em mulheres com lesões can-
cerosas).

Foi revelado também que 
a adopção da vacina especí-
fica para as variantes HPV16 
e HPV18 poderia evitar entre 
72% e 81% dos casos da doença 
em países africanos de alto ris-
co, como Moçambique, onde a 
taxa da doença é elevada e os 
programas de rastreio não são 
abrangentes. 

O cenário descrito no país 
preocupou as autoridades de 
saúde e marcou a corrida em 
busca de uma solução para fa-
zer face a este problema de saú-
de pública. 

CANDIDATURA 
DE MOÇAMBIQUE 
Em 2012, Moçambique ini-

ciou a candidatura ao financia-
mento da GAVI Alliance (The 
Vacinne aliance), uma inicia-
tiva da Fundação Bill e Melin-
da Gates, e em 2013, o MISAU, 
através do Programa Alargado 
de Vacinação (PAV), em parce-
ria com o Ministério da Educa-
ção e Desenvolvimento Huma-
no (MINED), com apoio técnico 
do CISM, da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), do Ins-
tituto de Saúde Global de Bar-
celona (ISGLOBAL), do Fundo 
das Nações Unidas para Infân-
cia (UNICEF), da Village Reach 
e da Fundação para o Desen-
volvimento da Comunidade 

(FDC), submeteram a proposta 
financeira que visava realizar 
o Programa de Demonstração 
de Vacinação contra Cancro do 
Colo do Útero (HPV-DEMO) 
nos distritos da Manhiça, vila 
de Manica e Mocímboa da Praia 
por dois anos.

“Ainda em 2013, o CISM 
realizou os primeiros estudos 
de aceitabilidade da vacina nos 
distritos de Manhiça e KaMa-
vota. As pesquisas revelaram a 
candidatura ao financiamento 
da GAVI para a realização do 
HPV-DEMO e foram financia-
das pelo Ajuntamento de Bar-
celona, e mais tarde, já no pro-
grama de demonstração, fez-se 
a sua réplica em Mocímboa da 
Praia (com financiamento da 
Fundação Aga Khan)”, afirma 
Khátia Munguambe, investiga-
dora principal do CISM.

No âmbito do HPV-DEMO, 
foi incumbida ao CISM a res-
ponsabilidade de realizar a 
avaliação da intervenção de 
demonstração, com destaque 
para: 

1. Vigilância da doença e 
monitoria dos eventos ad-
versos pós-vacinais (AEFI): 
apesar de não se ter estabeleci-
do uma plataforma de vigilân-
cia epidemiológica da vacina 
foram elaborados, pelo CISM, 
um protocolo para monitorar 
os eventos adversos pós-va-
cinação (AEFI) e ferramentas 

(formulários AEFI e circuito de 
notificação) para distribuição 
e uso em todas escolas e uni-
dades sanitárias contempladas 
pelo programa de demonstra-
ção. Esta vigilância revelou que 
a vacina era segura, não tendo 
sido reportado nenhum evento 
adverso grave durante a de-
monstração;

2. Avaliação pós-intro-
dução da abordagem de va-
cinação (PIE): esta avaliação 
decorreu no distrito da Manhi-
ça, entre Outubro e Novembro 
de 2014, e nos três distritos 
envolvidos no programa de 
demonstração entre Janeiro 
e Fevereiro de 2015. Durante 
o primeiro ciclo de vacinação 
(2014), o CISM incorporou uma 
abordagem inovadora de ob-
servação directa das activida-
des, denominada “observação 
estruturada”, reforçando os 
resultados do PIE. Este estudo 
demonstrou que a estratégia 
de administração da vacina 
nas escolas seria complexa e 
tomou-se a decisão de admi-
nistrar nas unidades sanitárias.

3. Avaliação económica: 
Entre Abril e Junho de 2015, 
realizou-se a avaliação dos 
custos de vacinar meninas de 
10 anos nas escolas (sendo que 
a administração do imunizan-
te usando a rede escolar foi a 
principal abordagem optada 
pelo MISAU durante o progra-
ma de demonstração).

4. Inquérito cobertura va-
cinal na comunidade (HPV-
-cobertura): entre 2015 e 2016, 
o CISM realizou dois inquéritos 
de cobertura vacinal no distri-
to da Manhiça, que culmina-
ram com análises estatísticas 
dos factores determinantes da 
vacinação e a comparação dos 
dados de cobertura e de abran-
gência da informação entre o 
primeiro e segundo ciclos de 
vacinação. Estes estudos reve-
laram altas taxas de cobertura 
vacinal;

5. Avaliação e testagem 
da viabilidade de integrar a 
vacinação de HPV nos pro-
gramas de saúde do adoles-
cente e saúde escolar: para 
esta avaliação, o CISM baseou-
-se numa abordagem de uso 
de dados gerados nos dois ci-
clos de vacinação, e partilhá-

-los num painel multissecto-
rial que discutiu as vantagens 
e desvantagens da integração 
do imunizante nos programas 
existentes de saúde escolar e do 
adolescente, ao mesmo tempo 
que reflectiu sobre as oportu-
nidades e ameaças enfrentadas 
pela integração da vacinação 
contra HPV nas actividades de 
rotina destes programas. 

6. Elaboração de curricu-
lum e materiais de formação 
em HPV e vacinação contra 
HPV (HPV-Formação): esta 
componente, que contou com 
o financiamento da fundação 
“laCaixa”, consistiu na ava-
liação rápida dos curricula de 
uma amostra de instituições de 
formação de profissionais de 
saúde a nível médio e superior, 
que identificou lacunas, ne-
cessidades e prontidão em re-
lação à formação em matérias 
de HPV, cancro do colo do úte-
ro e vacinação específica para 
este problema de saúde. Esta 
actividade produziu um curri-
culum detalhado que incorpo-
rou os respectivos planos ana-
líticos, manuais para docentes 
e formandos e materiais para 
avaliação. O pacote teve início 
na Manhiça e em Mocímboa da 
Praia, e os materiais finais sub-
metidos à Direcção Nacional de 
Saúde Pública para aprovação e 
uso.

7. Revisão da estratégia 
nacional de controlo do can-
cro: o CISM participou acti-
vamente na revisão do con-
teúdo da estratégia nacional 
de controlo do cancro, que 
evoluiu para plano nacional de 
controlo do cancro e subse-
quentemente na actualização 
do Plano Estratégico Nacional 
de Controlo de Doenças não 
Transmissíveis, de modo a in-
corporar aspectos relacionados 
com plano de introdução da 
vacinação contra o cancro do 
colo do útero.

Segundo Esperança Se-
vene, investigadora do CISM, 
a participação da instituição 
nas fases de pré, durante e 
pós-implementação do pro-
grama de demonstração da 
vacina foi determinante para 
que o Governo e parceiros de-
cidissem introduzir esta vaci-
na no calendário nacional de 

Crianças a partir dos nove anos que não tenham iniciado a actividade sexual foram vacinadas contra o cancro do colo do útero

vacinação. Referiu ainda que 
testemunhar a introdução do 
imunizante é motivo de muito 
orgulho não só para o CISM, 
como também para todos in-
vestigadores e instituições na-
cionais e internacionais que 
estiveram envolvidos no pro-
cesso”.

Não obstante todo traba-
lho precioso feito, a introdu-
ção da vacina no PAV em 2021 
ainda não é o fim. “Acredi-

tamos que somos mais uma 
vez chamados para que com 
o MISAU e parceiros possa-
mos contribuir para alcançar 
o maior número de meninas 
elegíveis para atingir a co-
bertura vacinal desejada”, 
defende a Dra. Neusa Torres, 
responsável da área de Estu-
dos de População do CISM. 

De acordo com a OMS, o 
grupo-alvo na maioria dos 
países que recomendam a 

vacinação contra o cancro do 
colo do útero é constituído 
por meninas adolescentes, 
com idades entre nove e 14 
anos. Contudo, em Moçam-
bique, numa primeira fase, o 
programa tem como grupo-
-alvo meninas com nove 
anos. A vacinação para este 
grupo será em duas doses, 
administradas em um inter-
valo de seis meses entre as 
doses.  

Acesse: https://t.me/Novojornal
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INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
DELEGAÇÃO DE BÁRUÈ

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO
1. A Instituição acima referenciada convida as empresas interessadas para apresentarem propostas em cartas fechadas para os concursos abaixo indicados:

Concurso n° Objecto do Concurso Modalidade de Contratação Data final e hora de entrega das 
propostas

Data e hora para abertura das 
propostas

01 Lote 1. Fornecimento de Material de Alfaiataria 
para Centro Aberto de Honde

Concurso Limitado 17/12/2021
10:00horas

17/12/2021
10:30horas

02 Lote 2. Fornecimento de Material de Carpintaria 
para Centro Aberto de Honde

Concurso Limitado 17/12/2021
10:00horas

17/12/2021
10:30horas

03 Lote 3. Fornecimento de Bicicletas para 
Permanentes

Concurso Limitado 17/12/2021
10:00horas

17/12/2021
10:30horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levanta-los noINAS, IP- Delegação de Báruè,naRua 
Mbuia Lena, ao lado do Parato Comercial, Bairro Futuro Melhor, Vila de Catandica – Distrito de Báruè, Tel: 25172065, Fax: 25172065 ou Repartição de Aquisições 
844555860/864601753, pela importância de 1.000,00Mt (MilMeticais) não reembolsáveis.

3. As propostas deverão ser entregues até as 10:00 horas do dia 17/12/2021 no endereço abaixo e serão abertas em Sessão pública, pelas 10:30 horas na presença 
dos concorrentes que desejarem comparecer. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março.

4. Endereço: INAS, IP- Báruè, Rua Mbuia Lena, ao lado do Parato Comercial, Bairro Futuro Melhor, Vila de Catandica – Distrito de Báruè, Tel: 25172065, Fax: 25172065 
ou Repartição de Aquisições844555860/864601753.

Catandica, 1 de Dezembro de 2021
A ENTIDADE COMPETENTE

_______________________
/ João Manuel /
(Docente N1 )
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“A 
SINA de Aruan-
da” é título do 
romance da au-
toria de Virgília 
Ferrão, que será 

lançado hoje, na capital do país. 
O livro sai dois anos depois de 
ter conquistado o Prémio Lite-
rário 10 de Novembro, atribuí-
do pelo Município de Maputo. 

A obra, a ser apresentado 
pelo professor e crítico de lite-
ratura Albino Macuácua, traz 
um enredo com personagens 
preocupados com questões 
ambientais e conduz o leitor a 
alguns episódios da história do 
país e de outros países da África 
Austral, que, na segunda meta-
de do século XIX, se mobilizou 
no comércio de escravos para 
contornar a interdição e conse-
quente patrulhamento britâni-
co no Atlântico. 

Assim, uma bicicleta, ilus-
trada na capa através duma 
escultora de Samuel Djive, 
percorre simultaneamente os 

ROMANCE DE VIRGÍLIA FERRÃO

“A Sina de Aruanda” 
narrada em dois tempos

para surpresa do Capitão Bento, 
seu esposo, o Lord Sean invade 
a casa para capturar duas cria-
das, Carina e a sua mãe.

Neste sentido, a última coi-
sa que Pedro Lucas deseja é ver 
a sua amada Carina, trafica-
da como escrava para as Ilhas 
Francesas. Dona Luísa Noro-
nha, entretanto, mãe deste 
personagem, é retratada como 
uma mulher que não poupa 
esforços para alcançar seus ob-
jectivos, trazendo assim uma 
tragédia à Aruanda.

Passado um século, concre-
tamente em 2005, tendo como 
mote uma pesquisa do caris-
mático consultor ambiental 
Daniel Barros, Maria Cristina, 
uma estudante universitária 
que vive atormentada pelo seu 
passado, e Angelina Manhiça, 
perturbada pelo seu bizarro 
dom, conectam-se com o epi-
sódio de 1890.

Ambas jovens vêem-se a 
abraçar causas ambientais e 

o projecto de Daniel Barros, 
desconhecendo, porém, a es-
tranha sina que as espera ao 
desvendarem a verdade sobre o 
consultor, que nutre uma ine-
xplicável paixão pela região de 
Aruanda, começando um pro-
jecto de restauração na missão 
de Mobora. Virgília Leonilde 
Tembo Ferrão nasceu em 1986, 
em Maputo. Graduou-se em 
direito, em 2008, no Instituto 
Superior de Ciências e Tecno-
logia de Moçambique (ISC-
TEM), e, em 2011, partiu para 
Melbourne, Austrália, onde fez 
mestrado em ambiente.

Também autora de “O Ins-
pector de Xindzimila”, publi-
cado em 2016 sob a chancela da 
editora brasileira Selo Jovem, a 
escritora estreou-se em 2005 
com o livro “O Romeu é Xin-
gondo e a Julieta Machangane”. 

Actualmente, trabalha 
como consultora jurídica e ad-
ministradora do blog “diário de 
uma qawwi”.

séculos XIX e XXI, a favor do 
presente, para dar corpo a uma 
metáfora de viagem por dois 
tempos distintos, entretanto, 

representantes do nascimen-
to da modernidade e vivências 
contemporâneas.

Na obra, viaja-se até 1890, 

quando uma tragédia caiu sob 
o Prazo de Aruanda, depois de, 
a convite da Dona Luísa Noro-
nha, proprietária do território, 

Sebastião Coana
assina contrato
de gestão de carreira
O ARTISTA plástico Sebas-
tião Coana assina hoje um 
contrato de agenciamento de 
carreira com a BDQ Produ-
ções, uma empresa vocacio-
nada, dentre outros, à reali-
zação de eventos culturais.

O estreitamento des-
ta parceria, que será rubri-
cado no mural do Mercado 
do Povo, na Avenida Ho Chi 
Minh, é considerado um acto 
inovador pela instituição, 
tendo em conta que será o 
primeiro artista a firmar uma 
ligação desta natureza, refere 
um comunicado enviado ao 
“Notícias”.

Com efeito, à luz do con-

trato, a BDQ Produções terá 
a responsabilidade de fazer 
o agenciamento do artista, 
promover o seu trabalho, 
produzir exposições, en-
tre outros aspectos ligados 
à produção artística e social 
numa dimensão nacional e 
internacional.

Sebastião Coana é um ar-
tista plástico contemporâneo 
e arquitecto moçambicano, 
formado na Academia Cen-
tral de Belas Artes, na China.

No ano 2000, ingressou 
nas aulas de iniciação artís-
tica no Museu Nacional de 
Artes em Maputo e logo em 
2001 começou a pintar pro-

fissionalmente. Mais tarde, 
seguiu a paixão pelo em-
preendedorismo virado para 
protecção do meio ambiente, 
com a criação da sua empresa 
de eco-carvão e, mais tar-
de, concluiu o Mestrado em 
Finanças pela Universidade 
de Negócios Internacional e 
Economia de Beijing (UIBE) 
na China. 

Inspirado e fascinado pela 
pop arte, street art, emanci-
pação feminina, Sebastião 
Coana é um artista que des-
constrói imagens da cultu-
ra contemporânea na sua 
linhagem de obras de cores 
vibrantes. Sebastião Coana pintando

Acesse: https://t.me/Novojornal
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CARLOS PEDRO 
SILVINO
FALECEU

Seus filhos Jorge e Carla, irmãos 
Orlanda, Mário, Marília, Zeca e Arle-
te, genros Sumalgy e Verónica, sobrinhos Babi, Mike, 
Ivan, Dio, Tó, Hugo, Eunice, Júnior, Nozizwe e Wawi, 
primos Alcides, Belinha, Jacinta, Ito, Nelson, Cambita, 
Nino e demais familiares comunicam com profunda 
dor e consternação o falecimento do seu ente querido 
CARLOS PEDRO SILVINO, ocorrido no dia 6/12/2021, 
vítima de doença, cujas cerimónias fúnebres se reali-
zam hoje, dia 8/12/2021, às 10.00 horas, no Cemitério 
da Texlom. Paz à sua alma.

12566

JÚLIO EDUARDO 
ZAMITH DE FRANCO 

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

FALECEU
Sua mãe Maria das Dores, irmãos Maria Luiza, Raúl Fernando, 
Renato António, João Manuel, António Francisco, Maria do 
Carmo e Carla Maria, cunhados, cunhadas, sobrinhos e sobri-
nhos-netos comunicam com tristeza e dor o falecimento do seu 
ente querido, JÚLIO EDUARDO, ocorrido na cidade de Maputo, 
no dia 5/12/2021, cujas exéquias se realizam amanhã,quinta-
-feira, dia 9/12/2021, no Cemitério de Lhanguene, antecedidas 
de missa de corpo presente, às 10.00 horas, na Igreja Santa 
Ana da Munhuana. Serão respeitadas as normas sanitárias de 
prevenção à Covid-19.  Paz à sua alma.

11414

JÚLIO EDUARDO 
ZAMITH DE FRANCO 

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

FALECEU

A família Carrilho comunica o falecimento do seu 
ente querido JÚLIO EDUARDO ZAMITH DE FRANCO 
CARRILHO, cujas cerimónias fúnebres se realizam 
amanhã, quinta -feira, dia 9/12/2021, no Cemitério de 
Lhanguene, antecedidas de missa de corpo presente 
na Igreja Santa Ana da Munhuana, às 10.00 horas. Se-
rão respeitadas as normas sanitárias de prevenção à 
Covid- 19. Paz à sua alma.

11414

JÚLIO EDUARDO 
ZAMITH DE FRANCO 

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

FALECEU
A família Machungo comunica o falecimento do 
seu ente querido JÚLIO EDUARDO ZAMITH DE 
FRANCO CARRILHO, cujas cerimónias fúnebres 
se realizam amanhã, quinta-feira, dia 9/12/2021, no 
Cemitério de Lhanguene, antecedidas de missa de 
corpo presente na Igreja Santa Ana da Munhuana, 
às 10.00 horas. Serão respeitadas as normas sa-
nitárias de prevenção à Covid- 19. Paz à sua alma.

11414

SICANDAR MOHAMED
FALECEU

A família Sicandar comunica com profundo pesar o falecimento 
de SICANDAR MOHAMED, ocorrido no dia 7/12/2021, cujo velório se realiza hoje, 
dia 8/12/2021, na Mesquita do Choupal, pelas 10.00 horas, seguido de funeral às 
13.00 horas, no Cemitério de Lhanguene.

12571

FÉLIX AUGUSTO TIMO
FALECEU

A Directora-Geral e todos os funcionários do Instituto de Inves-
tigação Agrária de Moçambique comunicam com consternação 
o falecimento do Engº FÉLIX AUGUSTO TIMO, funcionário afecto 
ao Centro Zonal Noroeste, ocorrido no dia 22/11/2021, vítima de 
doença, cujo funeral se realizou no dia 27/11/2021, na província de Tete - Angónia. 
À família enlutada manifestam a sua solidariedade. Paz à sua alma.

11401

JÚLIO EDUARDO 
ZAMITH DE FRANCO 

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

FALECEU
Fernanda Machungo, filhos André e Elga, Ntanzi, Katia 
e Taila, netos Maia e Ary, Kyrie e Nalani comunicam 
o falecimento do seu ente querido JÚLIO EDUARDO 
ZAMITH DE FRANCO CARRILHO, cujas cerimónias fú-
nebres se realizam amanhã, quinta-feira, dia 9/12/2021, 
no Cemitério de Lhanguene, antecedidas de missa de 
corpo presente na igreja Santa Ana da Munhuana, às 
10.00 horas. Serão respeitadas as normas sanitárias 
de prevenção à Covid-19. Paz à sua alma.

11414

LUÍS TOMÁS 
SANDE

FALECEU

A Directora-Geral e todos os funcionários do Ins-
tituto de Investigação Agrária de Moçambique co-
municam com consternação o falecimento do Sr. 
LUÍS TOMÁS SANDE, esposo da sua colega Julieta 
Anas Zacarias, ocorrido no dia 5/12/2021, em Nam-
pula, por morte súbita, cujos restos mortais foram 
transladados no dia 7/12/2021 e o funeral se realiza 
numa data a anunciar, no Cemitério de Michafutene. 
À família enlutada manifestam a sua solidariedade. 
Paz à sua alma.

11401

HELENA 
MANJATE

FALECEU

O Grupo da Escola de Infância de 1986 da Escola 
Primária 3 de Fevereiro comunica com profunda dor 
e pesar o falecimento da Srª HELENA MANJATE, 
mãe da sua amiga Tânia Covane, ocorrido no dia 
5/12/2021. Que Deus lhe conceda o eterno descanso. 
Paz à sua alma.

11402  

JÚLIO EDUARDO 
ZAMITH DE 

FRANCO 
CARRILHO

FALECEU

Foi com profunda mágoa e consternação que os 
sócios, médicos e trabalhadores dos Consultó-
rios Médicos de Maputo tomaram conhecimento 
do falecimento do Sr. JÚLIO EDUARDO ZAMITH 
DE FRANCO CARRILHO, esposo da Drª Fernanda 
Rosa Manchungo, Médica e sócia desta instituição, 
ocorrido no dia 5/12/2021, vítima de doença. À Drª 
Fernanda e família endereçam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

12580 

CARLOTA 
MARGARIDA 

GASPAR CHICOCO
FALECEU

Foi com profunda dor e cons-
ternação que o Secretariado 
Nacional do Sindicato Nacional dos Empregados 
Bancários (SNEB), Secretariado Provincial da Zam-
bézia e todos os trabalhadores bancários tomaram 
conhecimento do desaparecimento físico da Srª 
CARLOTA MARGARIDA GASPAR CHICOCO, antiga 
Secretária Provincial da Zambézia, ocorrido no dia 
5/12/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou 
no dia 6/12/2021, pelas 15.00 horas, em Quelimane. 
À família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

12573

JÚLIO EDUARDO 
CARRILHO

FALECEU
A Associação dos Combatentes 
da Luta de Libertação Nacional 
(ACLLN), Secretariado do Comité Nacional e to-
dos Associados comunicam com profunda dor e 
consternação o falecimento do Camarada JÚLIO 
EDUARDO CARRILHO, Veterano da Luta de Liber-
tação Nacional, ocorrido no dia 5/12/2021, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza  amanhã,quinta-feira, 
dia 9/12/2021,no Cemitério de Lhanguene,antecedi-
do de missa de corpo presente na Igreja Santa Ana 
da Munhuana, às 10.00 horas. Descanse em paz, 
Camarada JÚLIO EDUARDO CARRILHO.

11379

ANTÓNIO CUAMBA 
BAMBAMBA

FALECEU

Seus netos, bisnetos e demais 
familiares comunicam o faleci-
mento do seu ente querido ANTÓNIO CUAM-
BA BAMBAMBA (avô Zacarias), ocorrido no 
dia 4/12/2021, cujo funeral se realiza hoje, 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

CECÍLIA 
CAVANHANE

FALECEU

Seus filhos, Celestina Ngoca, 
Hortênsia Ngoca, Maria Fernan-
do, José Fernando, Belarmina Fernando, Carlos 
Ngoca, Davia Ngoca, Agnelio Ngoca, seus netos 
e bisnetos e demais familiares comunicam a per-
da do seu ente querido CECÍLIA CAVANHANE, 
ocorrido no dia 7/12/2021, no Hospital de Chicu-
que-Maxixe, cujo o funeral realizar-se-á no dia 
9/12/2021, no cemitério familiar em Chambone 
3 às 10.00 horas. Paz à sua alma.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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VENDE-SE VENDE-SE
CASA recém-construída, tipo 1, quarto 
suite, sala ampla com cozinha open 
space, num terreno de 14x38m, no Alba-
sine, a 10m da esquadra, vende-se por 1 
000 000,00MT(um milhão de meticais). 
Contacto: 82-8743173 ou 84-7506101.

12557

APARTAMENTO tipo 1, luxuoso, no 
Condomínio Jacarandá, Bairro da Po-
lana-Cimento em Maputo, vende-se por 
10 000 000,00MT, negociáveis, entrega 
imediata. Contacto: 87-2700000, 84-
4128016 ou 82-4715800, qualquer hora.

12050

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 ime-
diata. Contacto: 84-7169565, Macamo.

12446

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 ga-
binetes e oficina por 13 950 000,00MT. 
Contacto: 86-8945040 ou 84-3945040.

12481

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

12494

MORADIAS tipo 4, no Condomínio 
Marés, vende-se por 800 000USD; du-
plex 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.

12538

FLAT tipo 3, suite, 2wc, num 2º an-
dar, na Polana, vende-se por 9 000 
000,00MT; tipo 3, suite, 2wc, dependên-
cias, 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

FLAT tipo 2, num 2º andar, na Polana, 
vende-se por 7 500 000,00MT; flat tipo 
3, num 2º andar, na Polana por 8 500 
000,00MT; flat tipo 3, num 1º andar, na 
Polana por 11 000 000,00MT; flat tipo 
3, num 2º andar, na Polana por 12 000 
000,00MT; flat tipo 3, num 2º andar, na 
Polana por 14 000 000,00MT. Contacto: 
82-4408420.

12568

ARMAZÉM com 400m², 6 escritórios, 
3wc, à beira da estrada da Soveste, 
vende-se por 4 200 000,00MT; aparta-
mento tipo 1, num R/C, na Malhangalene 
por 4 000 000,00MT; vivenda tipo 4, no 
Triunfo por 20 000 000,00MT; padaria 
com todos equipamentos, na Matola 
700 por 15 000 000,00MT; armazém 
de 1000m², na Matola, EN4 por 15 
000 000,00MT. Contacto: 84-6259632, 
Vilanculos.

12562

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: 82-
8945040, 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

VIATURAS

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

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

 12481

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.

12481

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

 12489

APARTAMENTOS, geminadas, viven-
das e Duplex, tipos 1, 2, 3, 4 e 5, com e 
sem móveis, com e sem piscinas nas zo-
nas da Polana, Coop, Sommerschield, 
Triunfo, B. Central, Malhangalene, Alto 
Maé e arredores da cidade da Maputo, 
lojas, armazéns e escritórios de várias 
dimensões, nas mesmas zonas, arren-
dam-se;  apartamentos e vivendas, tipo 
1, 2 e 3, tem quintas e espaços de várias 
dimensões e documentados. Contacto: 
83-1070912 ou 84-8673170, Sr. Pale.

12581

PROPRIEDADE de 20x40, vedada 
com muro, na zona de Muntanhana, na 
Circular, para quem vai à Marracuene, 
a 200m da Estrada, vende-se por 850 
000,00MT; outra de 30x30m, à beira da 
Estrada Circular por 1 500 000,00MT. 
Contacto: 84-2803961.

12574

TIPO 3, 2wc, com garagem, num 1º 
andar, prédio baixo, no B. Central, 
vende-se por 8 000 000,00MT; tipo 3, 
wc, num R/C, prédio baixo, dependência 
com wc e estacionamento, no Bairro 
Central por 8 800 000,00MT; tipo 3, com 
quintal grande, no Alto Maé por 6 000 
000,00MT; tipo 3, na Coop por 9 500 
000,00MT; estaleiro no Zimpeto com 
5000m² por 13 950 000,00MT. Contacto: 
86-8945040 ou 84-3945040.

12583

MORADIA super luxuosa, tipo 3, sala 
moderna, área de serviços, cozinha 
americana, copa, 2wc, com depen-
dência fora e garagem, cobertura de 
placa, no Bairro Tchumene 2, à beira 
da Estrada Circular, vende-se por 4 
500 000,00MT. Contacto: 84-2075176.

11413

12364

TRESPASSA-SE
LICENÇA para construção de uma 
bomba de combustíveis, na estrada que 
liga Boane à Ponta D’Ouro, num espaço 
de 100x60, trespassa-se. Contacto: 
87-3890610 ou 84-3890610, o próprio.

12173

JÚLIO EDUARDO ZAMITH DE 
FRANCO CARRILHO

FALECEU

Jorge, Pamela, Dunga e Mulweli Rebelo tomaram conhecimen-
to com profunda mágoa, do falecimento do seu grande amigo 
JÚLIO EDUARDO ZAMITH DE FRANCO CARRILHO, ocorrido em Maputo, no dia 
5/12/2021. Sentidas condolências e sentimentos de solidariedade para a Fernan-
da, Ntanzi e Taila.

11409

JÚLIO EDUARDO ZAMITH DE 
FRANCO CARRILHO

FALECEU

A Direcção e todos trabalhadores da COTOP comunicam com 
profunda mágoa e consternação o desaparecimento físico do 
seu colaborador Sr. Arquitecto JÚLIO EDUARDO ZAMITH DE FRANCO CARRI-
LHO, ocorrido no dia 5/12/2021. À família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências.

12559

LÚCIA ZECA JOAQUE MALOPA 
FALECEU 

A Administração, Comissão Executiva, Conselho de Gestão, Comité Sindical e 
colaboradores em geral do Standard Bank, SA comunicam o desaparecimento 
físico da senhora LÚCIA ZECA JOAQUE MALOPA, mãe do seu colaborador e 
colega Sr. Viegas Chico António João, ocorrido no dia 6/12/2021, em Dondo, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 8/12/2021, no Cemitério Santa Ana , na cidade de 
Dondo, às 13.00horas. À família enlutada apresentam as mais sentidas condo-
lências. Paz à sua alma.

1773

ALBERTO ESTAÇÃO MABJECA
FALECEU

A Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, direc-
tores, delegados e funcionários em geral comunicam com 
profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr. ALBERTO 
ESTAÇÃO MABJECA, funcionário que em vida se encontrava 
na situação de desligado dos serviços para efeitos de aposen-
tação, ocorrido no dia 5/12/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, 
dia 8/12/2021, às 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene. À família enlutada as 
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

11412

FRANCO JOÃO NETO BOMBA
FALECEU

A Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, directo-
res, delegados e funcionários em geral comunicam com profun-
da mágoa e consternação o falecimento do Sr. FRANCO JOÃO 
NETO BOMBA, funcionário que em vida se encontrava afecto 
à Direcção Regional Centro, ocorrido no dia 5/12/2021, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza em local e data a anunciar oportunamente. À família enlutada 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

11412

AMÉLIA ZEFANIAS CHAMO
FALECEU

O Presidente, Vice-Presidente, Juízes Conselheiros, Secretário-Geral e funcioná-
rios em geral do Tribunal Supremo comunicam com profundo pesar e consterna-
ção o falecimento da Srª AMÉLIA ZEFANIAS CHAMO, mãe da Srª Beatriz Amélia 
Novele Nkuna, funcionária do Tribunal Supremo, ocorrido no dia 6/12/2021, vítima 
de doença, cujo funeral se realizou no dia 7/12/2021, às 11.00 horas, no Cemitério 
de Michafutene, antecedido de velório às 9.00 horas, no HCM. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

11397

JOSÉ JOSSIAS MACAMO
FALECEU

A Administração, Comissão Executiva, Conselho de Gestão, Comité Sindical e 
colaboradores em geral do Standard Bank, SA comunicam o desaparecimento 
físico do Sr. JOSÉ JOSSIAS MACAMO, irmão do seu colaborador e colega, Sr. 
Nassone Macamo, ocorrido no dia 3/12/2021, em Maputo, cujo funeral se realizou 
no dia 6/12/2021, na cidade de Maputo. À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

1773

TANGA KULUNA AMBRÓSIO CHIVALI
FALECEU

A  Administração, Comissão Executiva, Conselho de Gestão, Comité Sindical e 
colaboradores em geral do Standard Bank, SA comunicam o desaparecimento 
físico do Sr. TANGA KULUMA AMBRÓSIO CHIVALI, irmão do seu colaborador e 
colega Sr. Bruno Namarroi, ocorrido no dia 29/11/2021, em Quelimane, cujo funeral 
se realizou no dia 2/12/2021, na mesma cidade. À família enlutada apresentam as 
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

1773

TOMÁS JOFRISSE NHUMBO
FALECEU

A Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, direc-
tores, delegados e funcionários em geral comunicam com 
profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr. TOMÁS 
JOFRISSE NHUMBO, funcionário que em vida se encontrava 
afecto à Delegação Provincial da AT de Sofala-DAF do 1º Bairro, ocorrido no dia 
7/12/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza em local e data a anunciar 
oportunamente. À família enlutada as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

11412

CARLOS PEDRO SILVINO
FALECEU

Seus filhos Jorge, Carla e demais familiares comunicam o 
falecimento do seu ente querido CARLOS PEDRO SILVINO, ocorrido no dia 
6/12/2021, cujo funeral se realiza hoje, dia 8/12/2021, às 10.00 horas, no Cemitério 
da Texlom-Matola. Paz à sua alma.

12566

CRISTINA GAVUMENDE 
NHATUVE

(90º dia de eterna saudade)

A família Munguambe, filhos, noras, gen-
ros, netos, bisnetos e demais familiares 
recordam a passagem do nonagésimo dia de eterna 
saudade da mamã, avó e bisavó CRISTINA GAVUMENDE 
NHATUVE. Mais comunicam a realização da missa, na 
sexta-feira, dia 10/12/2021, às 18.00 horas, na Igreja Santa 
Ana do Mastrongue. Recordaremos eternamente a vovó 
Cristina. Que Deus conceda paz à sua alma. Até sempre.

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 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

AVISO
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

3ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, na Acção 
Declarativa Ordinária nº 66/21-V, pendente nesta Secção, movida pela autora 
Cooperativa dos Criadores de Gado de Lourenço Marques, com sede na 
Av. Zedequias Manganhela, nº 564, cidade de Maputo, contra os réus: Olinda 
de Jesus Catarino Silva Almeida, Victor Manuel da Silva Almeida, Maria 
Angelina Raiva da Silva Almeida, Maria de Fátima da Silva Almeida Martins 
e Mário Jorge Pereira Martins, todos em parte incerta, para no prazo de vinte 
dias, que começa a contar após finda a dilação de trinta dias, contados da data 
da segunda e última publicação deste anúncio, contestarem, querendo, conforme 
tudo melhor consta da petição inicial, cujo duplicado se encontra no Cartório 
desta Secção à disposição dos citandos, onde poderão solicitá-lo em qualquer 
dia útil, durante as horas normais de expediente, com a advertência de que a 
falta de contestação importa a confissão dos factos articulados pela autora e o 
prosseguimento dos autos até final à sua revelia.

Maputo, a 1 de Novembro de 2021
A Ajudante de Escrivão de Direito

Leta Beve
Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. José Alfredo Macaringue

11360

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

PUBLICIDADE

Acesse: https://t.me/Novojornal
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B
ARCELONA e Benfi-
ca, segundo e terceiro 
classificados do Grupo 
“E”, entram em campo 
hoje frente ao Bayern 

de Munique e Dínamo de Kiev, 
respectivamente, para pontuar 
e seguir em frente na Liga dos 
Campeões Europeus. 

O Barcelona, com sete 
pontos, tem a missão mais 
difícil perante o líder do gru-
po, que joga em casa e mesmo 
sem nada a perder pode ofere-
cer muitas dificuldades ao seu 
oponente. 

Enquanto isso, o Benfica, 
cinco pontos, joga no Estádio 
da Luz diante do Dínamo de 
Kiev. Aliás, foi diante do Ben-
fica que o Dínamo conseguiu o 
único ponto na prova.

Realçar que, em caso de vi-
tória, o Barcelona qualifica-se 
aos oitavos-de-final, indepen-
dentemente do resultado do 
Benfica, que tem a obrigação de 
vencer a equipa de Kiev e espe-
rar que o Barcelona não vença 
na Alemanha para se qualificar.

Enquanto isso, no Grupo 
“H”, com o Chelsea e a Juven-
tus, ambos com 12 pontos, já 
apurados à fase seguinte da 
competição, os jogos de hoje 
são para cumprir calendário, 
os italianos recebem os suecos 
do Malmo e, na outra partida, 
o Chelsea desloca-se à Rússia 
para enfrentar o Zenit . 

Benfica e Barcelona 
espreitam “oitavos” 

No Grupo “G”, todos clu-
bes ainda podem apurar-se. 
O Lille de França, oito pon-
tos, joga na Alemanha diante 
do Wolfsburg, cinco pontos, o 
Salzburg, segundo classificado, 
com menos um ponto que o lí-
der, recebe o Sevilha, terceiro 
classificado, com seis pontos. 

No Grupo “F”, o Manches-
ter United, com dez pontos, 
é único já apurado, pelo que 
as atenções estão viradas para 
os outros três clubes, onde o 
Young Boys, mesmo que ven-
ça o United, só poderá chegar 
à Liga Europa, ainda assim, não 
dependo de si. Noutra partida 

deste grupo, o Atalanta, tercei-
ro classificado, com seis pon-
tos, recebe o Villarreal, com 
mais um ponto.  

JOGOS DE HOJE
19.45 horas
GRUPO “H”: Juventus-

-Malmo e Zenit-Chelsea

22.00 horas
GRUPO “E”: Bayern-

-Barcelona e Benfica-Dynamo 
Kiev;

GRUPO “F”: Atalanta-Vi-
llarreal e Man. United-Young 
Boys;

GRUPO “G”: Salzburg-Se-
vilha e Wolfsburg-Lille.

Colosso Barcelona pode ficar de fora da Liga dos Campeões

O MÊS de Janeiro será, cer-
tamente, duro para o Li-
verpool. O CAN, que vai 
decorrer entre 9 de Janei-
ro e 6 de Fevereiro, vai ti-
rar de Jurgen Klopp alguns 
dos melhores jogadores do 
plantel como Sadio Mané 
(Senegal), Mohamed Salah 
(Egito) ou Joel Matip (Ca-

marões). 
Recentemente, o treina-

dor alemão, furioso por ver 
os jogadores partirem para 
a competição, falou do CAN 
como “competição menor” 
e Aliou Cissé, selecciona-
dor do Senegal, revoltou-se 
contra o germânico.

“Quem é que ele julga 

que é? Eu respeito o Liver-
pool mas não o seu treina-
dor, que humilha as com-
petições africanas. Ele está 
onde está hoje por causa de 
jogadores africanos, por-
que antes ter Mané, Salah 
ou Matip não ganhou uma 
única final europeia”, disse 
Cissé.

Cissé exige respeito pelo CAN

Ge
tt

y

Treinador do Senegal 
ataca Kloop

RAPHAEL Mbotela, um menino zambiano de 16 anos de 
idade, estreou-se, ontem, como árbitro internacional no 
jogo que envolveu as selecções femininas (Sub-17) de fute-
bol do Botswana e Namíbia, nos Jogos da Região 5 do Con-
selho de Desporto da União Africana (AUSC R5), a decorrer 
em Maseru, capital do Lesotho. 

O menino juiz e os seus assistentes desempenharam 
cabalmente as suas funções, não tendo a sua actuação in-
fluenciado no resultado final. Este foi um sinal de que o 
COSAFA está comprometido com o desenvolvimento não 
só dos talentos emergentes no futebol, mas também da ar-
bitragem.  

“Estou muito feliz porque na minha idade poucas pes-
soas podem actuar em jogos oficiais como eu estou a fazer”, 
disse o menino.

Questionado sobre como consegue combinar a escola e a 
oficialização, Mbotela respondeu: “Quando estou na escola, 
concentro-me sempre na escola e quando estou a apitar jo-
gos, penso sempre no futebol”.

Raphael Mbotela chamou a atenção de muitos, após de-
safiar os cépticos, numa partida de carácter amigável, onde 
foi convidado a apitar, entre as equipas seniores do ZESCO 
United e Forest Rangers, emblemas zambianos. 

Enquanto os espectadores observavam de perto o de-
sempenho do árbitro, aperceberam-se que Raphael Mbote-
la era de facto promissor e talentoso. A seriedade em cam-
po, a capacidade de ler o jogo e tomar decisões certas nos 
momentos cruciais são algumas das qualidades do menino. 

JOGOS DA AUSC

Menino zambiano 
apita aos 16 anos

DEPOIS da derrota surpreen-
dente em casa diante do San 
Antonio Spurs - a quarta da 
época - os Golden State War-
riors voltaram a subir a bitola 
e receberam e venceram o Or-
lando Magic, por 126-95.

Stephen Curry liderou a 
“armada” de Oakland com 31 
pontos e sete triplos, acompa-
nhado por Andrew Wiggins, 
que anotou oito tiros em dez 
tentativas da marca dos três 
pontos e completou o encontro 
com 28 pontos.

Os Warriors são a equipa 
com o melhor registo da NBA 
nesta época, a par dos Phoenix 
Suns, com 20 triunfos e quatro 
derrotas.

Destaque ainda para a vitó-

NBA

Warriors arrasam Magic
ria forasteira dos Philadelphia 
76ers, por 127-124, sobre os 
Charlotte Hornets, Joel Embiid 
foi a grande figura da partida, 
ao anotar 43 pontos, 15 ressal-
tos e sete assistências.

OUTROS RESULTADOS: 
Detroit Pistons-Oklahoma 
City Thunder, 103-114; India-
na Pacers-Washington Wi-
zards, 116-110; Miami Heat-
-Memphis Grizzlies, 90-115; 
Milwaukee Bucks-Cleveland 
Cavaliers, 112-104; Minnesota 
Timberwolves-Atlanta Hawks, 
110-121; Phoenix Suns-San 
Antonio Spurs, 108-104; Por-
tland Trail Blazers-Los Ange-
les Clippers, 90-102 e Chicago 
Bulls-Denver Nuggets, 109-97. 
- (MAISFUTEBOL).

O TOTTENHAM está a contas com surto da Covid-19 no 
plantel e o vírus já foi detectado em, pelo menos, seis 
jogadores e dois membros da equipa técnica de Antonio 
Conte.

 Dois dos jogadores infectados são o brasileiro Emer-
son Royal e o espanhol Bryan Gil, sendo essa a razão para 
a ausência de ambos do jogo com o Norwich, no domin-
go.

Para além desse duo, mais quatro jogadores testaram 
positivo segunda-feira nos testes antigénio. Os resulta-
dos foram confirmados em testes PCR de ontem.

Caso não surjam mais casos, o Tottenham terá de ir a 
jogo contra o Rennes, amanhã, para a Liga Conferência, 
uma vez que as regras da UEFA ditam que um jogo só 
pode ser adiado se houver menos de 13 disponíveis (ou 
nenhum guarda-redes) dos inscritos na lista “A”.

Tottenham 
com oito 
infectados 

COVID-19

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

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
Nos termos do nº 2 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 

de Março, comunica-se a adjudicação do Concurso abaixo discriminado: 

Nº de Concurso Objecto de Concurso Nome de Concorrente
Vencedor

Valor Proposto pelo 
Concorrente Vencedor 

Incluindo IVA

     Valor 
Adjudicado

Concurso Publico nº 
/25A001652/PS/03/
INGD/2021

Contratação de Assistente 
de Aquisições para o 
Fundo de Gestão de 
Calamidades

Rita Paula Langa 2,707,320.00 2,707,320.00

A Autoridade Competente
(Ilegível)

12548 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que Anselmo 
Armando Sozinho 
Simango, natural de Govuro, 
província de Inhambane 
e residente na cidade de 
Maputo, no bairro Costa do 
Sol, quarteirão 30, casa nº 
45, requereu autorização 
para mudança do seu nome, 
para passar a usar o nome 
completo de Anselmo 
Armando Simango.

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

Maputo, Dezembro de 2021
A Directora Nacional Adjunta

Fátima J. Achá Baronet
(Conservadora e Notária 

Superior)
12563

PUBLICIDADE

Para fortalecer a imunidade, evite alimentos 
industrializados, como refrescos, sumos em pó, 
bolachas, chips, enlatados, pois são alimentos 
com muito açúcar, sal e gorduras que prejudi-

cam o organismo.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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O CLUBE de Natação Tubarões 
de Maputo foi um dos mel-
hores do “Open” de Mphu-
malanga, que se realizou no 
fim-de-semana, na vizinha 
África do Sul, ao terminar em 
terceiro lugar na classificação 
geral, ou seja, na combinação 
de sexos.

Mais dois clubes de na-
tação da capital participaram 
no evento, nomeadamente 
Barracudas e Golfinhos. Para 
além de clubes sul-africa-
nos e moçambicanos, fizeram 
também parte do “Open”, os 
de Eswatini, totalizando 18.

Tubarões ficou em terceiro 
lugar na classificação mascu-
lina, com 1009 pontos, e em 
quinto em femininos, com 
630.5, acumulando 1639.5 que 
lhe conferiram o último lugar 
do pódio, numa competição 

muito bem concorrida. 
Barracudas, campeão da 

Cidade de Maputo de Verão, 
também honrou a natação 
moçambicana com o terceiro 
lugar em femininos (803). Es-
teve quase no pódio da classi-
ficação masculina, ao ocupar a 
quarta posição (758). Mas não 
teve a pontuação suficiente 
que lhe projectasse a um dos 
lugares do pódio na classifi-
cação geral, terminando em 
quarto, com um total de 1561.

O Tubarões foi distinguido 
com o título de melhor clube 
visitante. Individualmente, 
foram destacados dois na-
dadores do Barracudas, des-
ignadamente Max Frontiera 
e Ângela Chicumbe, com os 
títulos de melhores atletas vis-
itantes em masculinos e femi-
ninos, respectivamente. 

MOÇAMBIQUE já conquis-
tou seis medalhas na XI edi-
ção dos Jogos do Conselho de 
Desporto da União Africana 
R5 (AUSC R5), que se disputa 
desde sábado em Maseru (Le-
sotho).

O nadador moçambicano 
Matthew Lawrence conquis-
tou ouro nos 50 metros bru-

ços e 100 metros livres. Ain-
da na natação, Moçambique 
teve duas medalhas de bron-
ze, através de Caio Lobo nos 
50 metros bruços e Justino 
Pale nos 100 metros costas.

No taekwondo, uma me-
dalha de prata por Manuel 
Nascimento e uma de bronze 
por Zein Rashad.

No boxe, Fidelicia Cum-
be vai entrar em acção hoje 
diante da zambiana Mary 
Mbhango, na categoria dos 
52 quilos.

Enquanto isso, no ténis, 
em pares masculinos, a com-
petição vai entrar na disputa 
pelo apuramento aos quar-
tos-de-final.

MORREU ao princípio da manhã de on-
tem o ex-dirigente desportivo Sicander 
Mahomed, aos 82 anos de idade, vítima 
de prolongada doença, segundo soube 
o “Notícias” de fontes familiares, que 
informaram que o seu funeral se realiza 
hoje, pelas 13.00 horas, no Cemitério de 
Lhanguene, zona mahometana.

Em vida, Sicander Mahomed in-
tegrou vários elencos da Federação 
Moçambicana de Futebol, mas foi no 
Desportivo de Maputo que se desta-
cou, emprestando a sua experiência nos 
mandatos de Carlos Duarte, Mohamed 
Galibo e Michel Grispos. 

No mandato de Grispos, o finado foi 
peça fundamental no equilíbrio das de-
cisões da jovem equipa directiva, tendo, 
além de vogal, desempenhado o papel 

REINILDO Mandava deve-
rá cumprir hoje mais um jogo 
pelo Lille na Liga dos Campeões 
Europeus.

O campeão francês deslo-
ca-se à Alemanha, na condição 
de líder do Grupo “G”, onde  
defronta o último classificado, 
Wolfsburg. 

Em caso de vitória, a equipa 
do internacional moçambicano 
“carimba o passaporte” para 
os oitavos-de-final da prova, 
num grupo em que o Salzburg, 
segundo classificado, com me-
nos um ponto que o líder, rece-

be o Sevilha, terceiro classifi-
cado, com seis pontos. 

Este é o grupo que ain-
da não apurou nenhum clube 
à fase seguinte, tendo todas 
equipas possibilidades de apu-
ramento ou de disputar a Liga 
Europa.

Enquanto isso, na África do 
Sul, o Baroka, de Kambala, em 
mau momento, vai defrontar 
o último classificado do cam-
peonato, Swallows FC, em jogo 
de atraso inserido na 11.ª jorna-
da. 

As equipas estão empata-

das com nove pontos, pelo que, 
em caso de derrota, a formação 
do médio moçambicano pode 
precipitar-se para a última po-
sição.

Noutros jogos da mesma 
jornada, o líder Mamelodi Sun-
downs, 31 pontos, recebe o 
terceiro classificado, Real Kin-
gs, 22 pontos. Amazulu visita 
Orlando Pirates e Kaizer Chiefs 
vai à casa do Golden Arrows. 

Para a 12.ª jornada, jogam 
Stellenbosch FC - Supersport e 
Sekhukhune United - Marumo 
Gallants. 

O 
FERROVIÁRIO da 
Beira teve uma en-
trada esmagadora no 
Grupo H2 da Divisão 
Este de Apuramento a 

Basketball Africa League (BAL), 
ao humilhar na tarde de ontem 
o Cobra Sports do Sudão do Sul 
por esclarecedores 30 pontos 
(76-46), num confronto dis-
putado no Wembley Stadium, 
em Joanesburgo (África do Sul). 

Os primeiros minutos até 
foram complicados, com os 
“locomotivas” a não consegui-
rem ser dominantes. Todavia, 

controlaram o resultado, tendo 
saído do primeiro quarto com 
uma vantagem de seis pontos 
(20-14).

Mas  no segundo as contas 
começaram a complicar-se e 
viram mesmo o Cobra Sport a 
ir aos balneários confiante, de-
pois de equilibrar muito bem a 
balança, já que a diferença era 
tangencial (35-34), natural-
mente a favor da equipa nacio-
nal.

O terceiro quarto iniciou 
com a mesma dinâmica da 
parte final do segundo, com 

as duas equipas a  oferecerem 
muita luta nas tabelas. A meio 
daquela etapa a partida esta-
va empatada (40-40).  Mas foi 
justamente neste período que 
a equipa moçambicana cons-
truiu uma excelente vantagem 
de 11 pontos. E não mais parou. 

Era o melhor momento por 
que passava a equipa até àque-
la altura. O Cobra não mais 
marcou. Os “locomotivas” de 
Chiveve fizeram um parcial 
de 20-6 e foram ao derradeiro 
quarto com uma vantagem de 
15 pontos (55-40). 

Em desvantagem, o Cobra 
Sport tentou encurtar a dife-
rença rapidamente na linha 
dos 6,75m, mas sem sucesso. 
Luiz Hernandez conseguiu li-
mitar a possante equipa, que 
nem no jogo interior encontra-
va soluções.

UBISSE E PERRY 
ENDIABRADOS

Um William Perry seguro a 
acelerar e pausar o jogo quan-
do necessário ajudou a equipa 
a gerir a vantagem que a sete 
minutos do fim estava próximo 

A CAMINHO DA BAL

Fer. Beira esmaga Cobra 
Sports do Sudão do Sul

Equipa moçambicana entrou a vencer no apuramento a BAL

às duas dezenas (61-43), mas 
era uma questão de tempo. O 
Cobra continuava a lutar com 
tiros exteriores, debalde. Não 
obstante ter uma estrutura ex-
tremamente alta e com peso, 
os ressaltos, tanto ofensivos, 
assim como defensivos, per-
tenciam ao Ferroviário da Beira.

Das mãos de Ubisse veio a 
confirmação dos 20 pontos de 
vantagem (63-43), através de 
dois certeiros lançamentos li-
vres.

Os “locomotivas”  tinham 
cinco minutos para gerir 22 
pontos (65-43). O Cobra ain-
da tentou discutir o jogo, mas 
Ayad Munguambe tratou de 
dissipar as dúvidas quando ir-
rompeu pelo corredor central 
e,  aproveitando-se da distra-
ção dos seus adversários, ex-
plodiu com um afundanço que 
colocou a partida em 71-43. O 
jogo já estava practicamente 
definido, mas faltava a cereja 
no topo do bolo. Essa missão 
coube ao extremo Elves “Stam” 
Honwana, que atirou um triplo 
que caiu ao soar da buzina (76-
46). Helton Ubisse esteve em 
evidência, ao marcar 17 pontos, 
cinco ressaltos (dois ofensivos 
e três defensivos), duas assis-
tências e um roubo de bola. A 
prestação do base americano, 
William Perry não passou des-
percebida. O base marcou 16 
pontos, arrancou sete ressaltos 
(um ofensivo e seis defensivos), 
oito assistências e três roubos 
de bola.

Hoje o Ferroviário cumpre o 
dia de descanso e volta a jogar 
na quinta-feira, às 15.30 horas, 
diante do Ulinze Warriors do 
Quénia.

Moçambique já conquistou 
seis medalhas no AUSC-R5

“OPEN” DE MPHUMALANGA EM NATAÇÃO 

Tubarões partilha pódio com sul-africanos  

Reinildo na Alemanha
e Kambala desafia aflito

Morreu ex-dirigente Sicander Mahomed
de conselheiro da direcção, visto que 
não só era o mais velho, assim como era 
o dirigente mais antigo que integrava o 
elenco.

Nessa esteira, Sicander teve in-
fluência nas transições dos comandos 
técnicos que se verificaram na equipa 
principal de futebol do clube, desde a 
saída de João Figueiredo à indicação de 
Tiago Machaisse, em 2004. Em 2005, o 
Desportivo foi vice-campeão e, já com 
Uzaras Mohamed no comando técni-
co, em 2006, os “alvi-negros” fizeram 
a histórica “dobradinha”, sagrando-se 
campeões nacionais e vencedores da 
Taça de Moçambique.

Sicander Mahomed deixa esposa 
e três filhos, a quem o nosso matutino 
endereça as mais sentidas condolências.

Buduia eleito presidente 
do Ferroviário de Nampula

A ASSEMBLEIA GERAL do Ferroviário de Nampula elegeu Sérgio 
Gilberto Buduia, quadro sénior dos Caminhos de Ferro de Moçam-
bique (CFM), para o cargo de presidente de direcção, em substi-
tuição de Francisco Chirrime, que esteve à frente dos destinos dos 

“axinenes” nos últimos quatro 
anos.

Do elenco passado, tran-
sitaram Cândida Chirindza, 
vice-presidente para o bas-
quetebol, e Alex Júnior, vice-
-presidente para outras moda-
lidades.

As novas caras do elenco 
directivo dirigido por Buduia 
são Tiago Gaita, 1º vice-presi-
dente para a alta competição 
e Daniel Manjate, secretário-
-geral, em substituição de José 
Maússe.

Desta forma, Francisco 
Chirrime, Luís Munguambe e 
José Maússe, da anterior direc-
ção e que estiveram no centro 

de tensões, particularmente 
evidenciadas nas últimas jor-
nadas do Moçambola-2021, 
com protestos nas redes sociais 
e exibição de dísticos durante 
os jogos em protesto a gestão 
de Chirrime, ficaram fora do 
actual elenco do clube.

Ouvido pela nossa Repor-
tagem, no momento das ma-
nifestações, Francisco Chirri-
me declarou, publicamente, 
que a direcção estava dividida 
e que tal cenário estava a ser 
orquestrado por elementos do 
seu elenco e, por via disso, caso 
fosse eleito presidente, tais ele-
mentos não iriam fazer parte da 
direcção.

Sérgio Buduia assume comando dos “locomotivas” da capital do norte

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Registando a história de MoçambiqueRegistando a história de Moçambique

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

onde vivemos

A ALEMANHA coloca hoje um ponto final em 
um capítulo importante da sua história con-
temporânea: os 16 anos de Angela Merkel no 
poder, quando o Parlamento definir o social-
-democrata Olaf Scholz como novo chanceler 
(primeiro-ministro) do país.

Merkel foi a primeira mulher a governar a 
Alemanha e permaneceu no poder durante 
5.860 dias, apenas nove a menos que seu men-
tor, Helmut Kohl.

Hoje ela passa o bastão da maior economia 
da Europa a Olaf Scholz, que foi seu adversá-
rio político, mas também seu vice-chanceler e 
ministro das Finanças.

Depois da sua vitória nas eleições legislati-
vas de Setembro, Scholz será eleito pelo Bun-
destag para comandar uma coligação inédita 
de três partidos, formada muito antes do pre-
visto pelos analistas e integrada pelo Partido 
Social-Democrata (SPD), os Verdes e o Partido 
Democrático Liberal (FDP) .

Após a votação no Parlamento, a transfe-
rência de poder acontecerá de maneira ime-
diata e a centro-esquerda retornará ao poder 
na Alemanha, o que não acontecia desde o go-
verno de Gerhard Schröder (chanceler de 1998 
a 2005).

“NOVO PONTO DE PARTIDA”

Apesar de um balanço repleto de luzes e 
sombras, marcado por momentos de brilho 
como a recepção dos migrantes em 2015 e sua 
aptidão para administrar crises, mas também 
pela falta de ambição na luta contra a mudan-
ça climática e na modernização da Alemanha, 
Merkel continua a ser uma da personalidades 
mais apreciadas pelos alemães após quatro 
mandatos.

“Angela Merkel foi uma chanceler que teve 
êxito”, elogiou Scholz, ao homenagear uma 
governante que “permaneceu fiel a ela mesma 
durante 16 anos marcados por várias mudan-
ças”.

O novo chanceler, que se apresenta como 
herdeiro de Merkel, deseja injectar um novo 
ânimo no país.

“Quero que estes anos signifiquem um 
novo ponto de partida”, declarou Scholz à 
revista alemã “Die Zeit”. Ele disse que deseja 
aplicar a “maior modernização industrial” da 
história recente, “capaz de parar a mudança 
climática provocada pelo homem”.

Scholz também promete um governo com 
política pró-Europa, com o objectivo de “au-
mentar a soberania estratégica da União Euro-
peia” e defender de maneira mais eficiente “os 
interesses europeus comuns”. -(SWISSINFO)

Confrontos entre tribos 
fazem 48 mortos
PELO menos 48 pessoas foram mortas num novo con-
flito entre tribos no Sudão, anunciou segunda-feira 
um grupo de médicos e o governador do Darfur Oci-
dental, que relataram o segundo incidente do géne-
ro em três semanas. “A violência começou com uma 
disputa e escalou acabando por matar seis pessoas no 
sábado, e depois no domingo mais de 40 pessoas fo-
ram mortas”, disse o governador, Khamis Abdallah, 
em declarações à Agência France-Presse. O sindicatos 
dos médicos relatou “48 pessoas mortas por balas” na 
região de Krink, afectada por um conflito entre povos 
árabes e africanos, cuja intensidade obrigou o Governo 
a despachar militares para esta zona. Já em 17 de No-
vembro, confrontos entre pastores acusados de terem 
roubado camelos tinham provocado 50 mortes e a 
queima de 594 casas, de acordo com as Nações Unidas, 
sublinhando também que mais de 6.600 sudaneses ti-
nham sido obrigados a fugir, um terço dos quais para o 
vizinho Chade.

Incêndio mata 38 
presidiários no Burundi
UM incêndio na prisão central de Gitega, a capital admi-
nistrativa do Burundi, matou pelo menos 38 presidiários 
e feriu 69, anunciou ontem o Ministério do Interior do 
país. O incêndio deflagrou devido a um “curto-circuito” 
e está agora “sob controlo”, declarou o Ministério através 
da sua conta de Twitter. O vice-Presidente do Burundi, 
Prosper Bazombanza, deslocou-se à prisão, com uma de-
legação ministerial, para supervisionar os danos causados 
pelas chamas e para tranquilizar a população. Segundo os 
meios de comunicação locais, o incêndio começou entre 
as 03.00 hora e as 04.00 horas locais (mesma hora em 
Moçambique) na prisão, que alberga pelo menos 1.000 
reclusos. A prisão foi parcialmente destruída.

Sindicato são-tomense 
ameaça com greve geral
A ORGANIZAÇÃO Nacional dos Trabalhadores de São 
Tomé e Príncipe (ONSTP), maior central sindical do país, 
prevê entrar em greve a partir de sexta-feira se o Gover-
no não atender reivindicações como o aumento do salá-
rio mínimo e subsídios. “Face à situação da vida difícil 
que vivem os funcionários públicos e também com a 
propagação que o Governo andou a fazer acerca da ques-
tão do reajuste salarial que nunca mais se efectivava, e 
também perante as reclamações dos nossos membros da 
função pública, decidimos remeter ao Governo um ca-
derno reivindicativo onde contemplava alguns pontos, 
para junto com o Governo, nos sentarmos, discutirmos 
e negociarmos”, disse à LUSA o secretário-geral adjunto 
da ONSTP, Albertino Castro. Segundo o líder sindical, o 
caderno reivindicativo foi apresentado ao Executivo a 27 
de Setembro, mas, lamentou, “o Governo praticamente 
banalizou a central [sindical] e não a recebeu para ne-
gociação”.

Opositor condenado 
a 10 anos de prisão
O JURISTA Joël Aïvo, membro da oposição no Benin, cuja 
candidatura às eleições presidenciais em Abril último foi 
rejeitada, foi ontem condenado a dez anos de prisão no 
desfecho de um julgamento por traição. O académico, 
que se encontra detido há oito meses, rejeitou as acusa-
ções de “conspiração contra a autoridade do Estado” e de 
“branqueamento de capitais” apresentadas por um tri-
bunal especial, que o condenou após um julgamento de 
16 horas. “Estou a sofrer uma vingança política (...). Eu 
sabia que as minhas ideias iriam perturbar”, afirmou na 
segunda-feira, na abertura do julgamento. Aïvo foi preso 
em 15 de Abril em Porto Novo, no dia seguinte ao anún-
cio da reeleição do Presidente Patrice Talon, com mais de 
86% dos votos. As principais figuras da oposição no país 
estão, na sua maioria, no exílio.

Surto de cólera 
no Kivu-Sul
UM surto de cólera já provocou a morte, desde sába-
do, de 10 pessoas na província de Kivu-Sul, leste da 
República Democrática do Congo (RDCongo), anun-
ciaram ontem fontes locais e sanitárias. As 10 mortes, 
num total de 32 casos, foram notificadas em Misisi, 
no território de Fizi, e as populações da área alertadas 
para respeitarem as regras indispensáveis de higiene 
para conter o surto. “A situação não é boa”, disse Ma-
sine Kinenwa, ministro provincial da Saúde. Segun-
do a Organização Mundial da Saúde (OMS), desde o 
início do ano foram registados 7.736 casos suspeitos 
de cólera, que provocaram 148 mortes, em 16 das 26 
províncias da RDCongo.

A 
UNIÃO Africana (UA) 
apelou ontem à “re-
vogação urgente das 
proibições selectivas 
de viagens” impostas a 

alguns dos seus Estados mem-
bros da África Austral, devido 
à variante Ómicron do novo 
coronavírus, sublinhando que 
“as provas cientificas” não as 
sustentam.

“As provas até esta altura, 

que sublinham a propagação 
global e a transmissão comuni-
tária da variante Ómicron, não 
apoiam proibições selectivas 
de viagens impostas aos paí-
ses da África Austral”, afirma 
a organização numa declaração 
divulgada no seu portal na in-
ternet.

A UA sublinha que as inter-
venções no domínio da saúde 
pública para mitigar o risco de 

infecções e controlar a propa-
gação da Covid-19 “devem ser 
direccionadas para limitar o im-
pacto sobre as vidas e meios de 
subsistência, e informadas pela 
ciência e pelas provas”.

A UA reconhece que o nú-
mero de casos Covid-19 e as 
taxas de positividade dos testes 
aumentaram “acentuadamen-
te” na província de Gauteng, na 
África do Sul, desde que a Ómi-

cron aí foi inicialmente iden-
tificada, mas sublinha que “os 
primeiros dados clínicos de ca-
sos infectados indicam que isto 
não se traduziu num aumento 
significativo de casos graves de 
Covid-19 ou de mortes em hos-
pitais até agora”.

As proibições de viagem 
para e de entrada de viajantes 
provenientes dos Estados afri-
canos da África Austral, incluin-

do Moçambique, que “limitam 
a livre circulação de pessoas e 
bens, têm um impacto negativo 
imediato e significativo na re-
gião”, desde logo, no domínio 
da economia e “afectam nega-
tivamente as vidas e os meios de 
subsistência das populações em 
causa”, aponta a declaração.

A UA considera finalmen-
te que estes países, nomeada-
mente a África do Sul, estão a 

ser “penalizados” por “assegu-
rarem a divulgação atempada e 
transparente de dados em con-
formidade com os regulamen-
tos internacionais de saúde” 
e que estas proibições funcio-
nam como um “desincentivo à 
partilha de informação no fu-
turo, podendo constituir uma 
ameaça à segurança sanitária 
no continente e a nível global”. 
-(LUSA)

A INSEGURANÇA alimentar aumen-
tou no Sahel e na África Ocidental, com 
23,7 milhões de pessoas actualmente em 
situação de crise, ou 7,4% da popula-
ção dos 15 países estudados, lamenta a 
Rede de Prevenção de Crises Alimentares 
(RPCA).

Cerca de 33,4 milhões de pessoas, ou 
seja 10,5% da população destes países, 
correm o risco de precisar de assistência 
alimentar imediata se não forem tomadas 
medidas rapidamente, segundo os res-
ponsáveis desta rede, que hoje encerram 
um encontro virtual.

“A principal razão para esta situação 
está ligada à insegurança, à violência”, 
explicou à agência de notícias francesa, 
AFP, Laurent Bossard, director do Se-
cretariado do Clube do Sahel e da Áfri-
ca Ocidental, baseado junto da sede da 
OCDE (Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico), em Paris.

Segundo a mesma fonte, o problema 
tem “dois epicentros”.

O primeiro fica na zona “das três 
fronteiras” entre Mali, Burkina Faso e Ní-
ger, há muitos anos palco de acções vio-
lentas levadas a cabo por grupos armados 
ligados à Al-Qaeda e ao grupo extremista 

Estado Islâmico (EI).
O segundo situa-se na zona em torno 

do lago Chade, refúgio do grupo ‘jihadis-
ta’ Boko Haram e do seu braço dissidente, 
a organização Estado Islâmico na Áfri-
ca Ocidental, também em torno de uma 
zona fronteiriça, entre Nigéria, Chade, 
Níger e Camarões.

A violência nestas regiões representa 
perdas de vidas humanas, mas também a 
perturbação dos meios de subsistência e 
de comércio, segundo a RPCA.

A insegurança civil provocou igual-
mente movimentos populacionais de 
perto de 5 milhões de deslocados no in-
terior da região.

Por outro lado, vários países da re-
gião, incluindo o Níger, o Mali, o Burkina 
Faso e a Nigéria, foram afectados por im-
portantes défices pluviométricos.

Criada há 37 anos, a RPCA reúne re-
presentantes dos países do Sahel e da 
África ocidental, organizações regio-
nais, doadores como as grandes agências 
de desenvolvimento, representantes do 
Banco Mundial, da União Europeia, assim 
como agências especializadas das Nações 
Unidas e organizações não-governa-
mentais. - (LUSA)

OS Presidentes senegalês, Ma-
cky Sall, e sul-africano, Cyril 
Ramaphosa, denunciaram on-
tem a representação “injusta” 
de África no Conselho de Segu-
rança da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), lamentan-
do que nenhum país africano 
seja membro permanente.

“É injusto que África, com 
54 países, não esteja represen-
tada no Conselho de Segurança 
da ONU” pelos membros per-
manentes, declarou Macky Sal, 
em Dacar, durante uma confe-
rência de imprensa conjunta 
com o seu homólogo sul-afri-
cano.

Ramaphosa criticou “uma 
representação injusta do con-
tinente”.

“Queremos que as vozes 
de 1,3 mil milhões [de africa-
nos] sejam ouvidas da mesma 
forma que as dos outros. Que-
remos que África seja bem re-
presentada. Queremos que isto 
pare”, insistiu o Presidente da 
África do Sul.

O líder sul-africano che-
gou na segunda-feira à capital 
senegalesa, onde participou no 
Fórum para a Paz e Segurança 
em África. Iniciou então uma 
visita oficial, a primeira ao Se-

O MINISTÉRIO Público Fe-
deral (MPF) do Brasil pediu 
ontem que a justiça reco-
nheça a prescrição e arqui-
ve o processo sobre a posse 
de um apartamento de luxo 
na cidade do Guarujá, que 
levou o antigo Presidente 
Lula da Silva à prisão.

Segundo o órgão acusa-
dor, devido à idade de Lula 
da Silva, que tem 76 anos, e 
a uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que 
anulou a primeira conde-
nação proferida neste caso 
devido a um erro de juris-
dição seria inviável refazer 
o processo e o julgamento.

O MPF frisou que isto 
acontece porque o argui-
do tem mais de 70 anos, 
condição que legalmente 
limita pela metade o prazo 
de prescrição de proces-
sos judiciais contra réus no 
Brasil.

O pedido de arquiva-
mento respeita a um caso 

relacionado com a posse de 
um apartamento de luxo 
numa praia do município 
de Guarujá, no litoral de São 
Paulo, que o MPF alegava 
ter sido dado a Lula da Silva 
como pagamento de subor-
no em troca de um suposto 
favorecimento em contra-
tos da construtora OAS nos 
contratos com a petrolífera 
estatal Petrobras.

O antigo Presidente bra-
sileiro sempre negou a acu-
sação, que alega ser fruto 
de uma perseguição judicial 
comandada por elementos 
do MPF em Curitiba.

Lula da Silva passou 580 
dias na prisão condenado 
por corrupção e branquea-
mento de capitais por causa 
deste processo, no entanto, 
foi libertado e acabou re-
vertendo a condenação no 
STF.

Em 9 de Novembro de 
2019 saiu da cadeia, após o 
STF alterar uma jurispru-

dência e decidir que uma 
pessoa só pode ser pre-
sa quando não tiver mais 
recursos legais disponíveis 
para recorrer da sentença.

A condenação seria pos-
teriormente anulada quan-
do o mesmo STF reconhe-
ceu que Lula foi julgado por 
um tribunal de primeira 
instância em Curitiba, co-
mandado à época pelo ex-
-juiz Sergio Moro, que não 
tinha jurisdição, ou seja, 
competência legal para 
analisar o caso.

Esta decisão afectou três 
processos contra o ex-Pre-
sidente. Com a anulação 
das condenações, o antigo 
Chefe do Estado recuperou 
seus direitos políticos.

Actualmente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, que ainda 
não confirmou a sua candi-
datura, lidera as sondagens 
sobre as presidenciais do 
Brasil previstas para 2022. 
(LUSA)

COVID-19 E “ISOLAMENTO” DA ÁFRICA AUSTRAL

UA critica proibição de viagens 
e pede “revogação urgente”

CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU SAHEL E ÁFRICA OCIDENTAL
Ramaphosa e Sall censuram 
falta de representação 
do continente

Mais de 23 milhões 
em situação de crise 
alimentar 

negal desde a sua tomada de 
posse em Fevereiro de 2018.

O chefe de Estado senegalês 
disse ser a favor de discussões 
com países não-africanos com 
vista a reformas para que África 
obtenha pelo menos dois luga-
res como membros permanen-
tes, com todas as prerrogativas 
dos actuais membros perma-
nentes.

“Vamos continuar a lutar 
pela reforma” do Conselho de 
Segurança, acrescentou Sall.

O continente africano tem 
normalmente dois a três luga-

res não permanentes no Con-
selho de Segurança.

Actualmente estes lugares 
são ocupados pelo Quénia, Tu-
nísia e Níger. O Gabão e o Gana 
substituirão os dois últimos 
em 01 de Janeiro de 2022.

O Conselho de Seguran-
ça da ONU tem 15 membros, 
incluindo cinco membros 
permanentes (China, França, 
Rússia, Reino Unido e Estados 
Unidos da América) e 10 mem-
bros eleitos pela Assembleia 
Geral para um mandato de dois 
anos. - (LUSA)

Ramaphosa (dir.) e Sall na cimeira de G20 em 2019
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Lula da Silva prestes estar 
mais livre de acusações 
de corrupçãoAlemanha encerra era Merkel 

e abre capítulo Scholz

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Linha de Sena vai dinamizar 
trocas comerciais com Malawi

ATRAVÉS DO RAMAL DONA ANA-VILA NOVA DA FRONTEIRA 

Centrais
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Governo quer baixar despesa
com salários para 8% do PIB

Savannah retira-se do negócio
de areias pesadas

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

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Savannah deixa areias
minerais de Moçambique

Sector privado debate
reagendamento da CASP

Ruanda realiza feira internacional
para expor produtos do continente

A 
SAVANNAH Re-
sources, empresa 
europeia de pros-
pecção e minas, vai 
deixar as operações 

em Moçambique e o consór-
cio que mantinha com a Rio 
Tinto, para se concentrar na 
exploração de lítio em Por-
tugal, anunciou em comuni-
cado.

“O acordo de consórcio 
realizado com a Rio Tinto, 
originalmente anunciado a 
11 de Outubro de 2016, será 
terminado amigavelmen-
te com efeito imediato” e “a 
Savannah irá também retirar 
os seus restantes activos de 
Moçambique”, lê-se no do-
cumento.

A decisão foi tomada de-

pois de a empresa “concluir 
a revisão estratégica das suas 
operações de areias minerais 
em Moçambique”.

A Rio Tinto pagou 9,5 mi-
lhões de dólares em dinheiro 
à filial britânica da Savannah 
“por rescisão do acordo de 
consórcio e da transferência 
da equipa” para a empresa 
parceira, que passa a assumir 
“integralmente a responsa-
bilidade pelo projecto Mu-
tamba”.

“Ao focarmo-nos no de-
senvolvimento e comerciali-
zação do projecto de lítio do 
Barroso”, em Portugal, “Mu-
tamba tornou-se secundário 
para a Savannah e a saída foi 
acordada com o parceiro, Rio 
Tinto”, referiu David Archer, 

A CONFEDERAÇÃO das 
Associações Económicas de 
Moçambique (CTA) está a 
debater o reagendamento da 
XVII Conferência Anual do 
Sector Privado (CASP), que 
estava agendada para o mês 
de Novembro passado.

Em sessão com as fede-
rações económicas, associa-
ções empresariais, câmaras 
de comércio e conselhos 
empresariais provinciais, 
orientado pelo presidente da 
CTA, Agostinho Vuma, para 
debater o assunto.

No encontro, as partes 
aproveitaram para reflec-
tir, com a comissão da Co-
vid-19, sobre a emergência 

director-executivo da Savan-
nah, citado no comunicado.

Aquele responsável 

acrescentou que “a transac-
ção permite concentrar os 
recursos de gestão e reservas 

acrescidas de caixa exclusi-
vamente em lítio na Penínsu-
la Ibérica”.

Realiza-se a partir de amanhã 
até o próximo dia 30 de Dezem-
bro a 24ª Edição da Feira Inter-
nacional do Ruanda RITF 2021, 
evento a ter lugar em Kigali.

O evento é organizado pela 

Private Sector Federation (PSP), 
Ministério da Indústria e Comér-
cio do Ruanda e pelo Ruanda De-
velopment Board (RDB). 

Espera-se que o mesmo atraia 
mais de 400 expositores oriundos 

de 25 países, os quais irão expor 
os seus produtos e serviços, nos 
mais diversos sectores de activi-
dade. 

O evento irá igualmente ofe-
recer aos expositores e visitantes 

a oportunidades de se conectar 
e interagir por meio de reuniões 
B2B e B2C com o objectivo de 
renovar os negócios que foram 
afectados pela actual pandemia 
da Covid-19.

que o país está a viver resul-
tante do bloqueio que a região 
Austral está a sofrer.

Segundo Vuma, no encon-
tro foram aprovadas algumas 
acções imediatas em defesa do 

sector privado, onde a nível 
da região a CTA irá privilegiar 
a actuação através da SADC 
Business Council, organização 
que congrega o sector privado 
regional.

De recordar que a CTA 
anunciou no mês passa-
do o adiamento da CASP 
avançando motivos de for-
ça maior. O evento deveria 
decorrer de 22 a 24 de No-
vembro, prevendo a rea-
lização de uma cimeira de 
investimentos e negócios 
com a participação de altos 
dignitários nacionais e in-
ternacionais.

O Governo e a Confede-
ração das Associações Eco-
nómicas de Moçambique 
têm vindo a desenvolver o 
Diálogo Público-Privado 
(DPP), como plataforma 
conjunta que identifica 
constrangimentos e barrei-
ras ao ambiente de negócios 

e busca soluções conjuntas 
e sustentáveis para a sua 
remoção na perspectiva de 
uma contínua melhoria do 
clima de investimentos e 
do ambiente de negócios no 
país. 

A expressão mais alta 
do diálogo em Moçambique 
é a CASP, evento dirigido 
pelo Presidente da Repúbli-
ca e cuja finalidade é fazer 
o balanço das actividades 
realizadas durante o ano, 
com especial enfoque para 
a implementação de refor-
mas acordadas e reflectir 
sobre outros desafios de 
desenvolvimento do sector 
privado e do ambiente de 
negócios.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Governo quer baixar despesa
com salários para 8% do PIB

ONG tenta travar financiamento
britânico a mega-projecto em Moçambique

O 
GOVERNO preten-
de reduzir o peso dos 
salários da função 
pública dos actuais 
cerca de 13 por cento 

do Produto Interno Bruto (PIB) 
para 8 por cento nos próximos 
quatro anos, disse há dias o Mi-
nistro da Economia e Finanças.

Adriano Maleiane falava aos 
jornalistas, no final de uma au-
dição parlamentar sobre a pro-
posta de lei que define as regras 
e critérios para a fixação da 
remuneração de funcionários 
e agentes do Estado e demais 
servidores públicos.

“Neste momento estamos a 
projectar para este ano, prova-
velmente, cerca de 13 por cento 
do PIB e queremos caminhar, 
dentro de quatro anos, numa 
margem entre 8 por cento e 
9% do PIB”, afirmou Maleiane, 
justificando o mérito da referi-
da proposta.

Para reduzir o peso exces-
sivo das remunerações, o Go-
verno moçambicano pretende 
que a Assembleia da República 
aprove uma tabela remunera-
tória única, acabando com 103 

A ACÇÃO judicial lançada por uma 
organização ambientalista para bloquear 
o financiamento do Governo britânico a 
um mega-projecto de exploração de gás 
natural em Moçambique começou on-
tem, a ser ouvida em Londres.

 A organização Friends of the Earth 
pediu uma "Revisão Judicial" no Tri-
bunal Superior à decisão do Gover-
no britânico de providenciar até 1.150 
milhões de dólares norte-americanos 
através da agência de crédito à ex-
portação UK Export Finance (UKEF). 
A organização argumenta que a decisão 
foi tomada sem levar devidamente em 
conta os impactos ambientais do pro-
jecto, o qual estima que  será responsá-
vel pela libertação de até 4.500 milhões 
de toneladas de dióxido de carbono na 
atmosfera ao longo de vários anos, o que 
desrespeita os compromissos do Acordo 
de Paris para travar o aquecimento global. 
Apesar de o Governo britânico ter 
anunciado em Março, o fim do finan-
ciamento à exploração de combustí-
veis fósseis no estrangeiro, manteve o 
apoio ao projecto do gás natural lique-

feito (LNG na sigla inglesa) ‘offshore’ 
na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado. 
A Área 1 está concessionada a um con-
sórcio liderado pela petrolífera francesa 
Total, que teve de suspender as obras 
de construção do empreendimento 
devido aos ataques de grupos arma-
dos na província de Cabo Delgado. 
Avaliado entre 20 e 25 mil milhões de 
euros, o mega-projecto de extracção 
de gás da Total é o maior investimento 
privado em curso em África, suporta-
do por diversas instituições financeiras 
internacionais e prevê a construção de 
unidades industriais e uma nova cidade 
entre Palma e a península de Afungi. 

Antes de a construção ser suspensa, 
a primeira exportação de gás liquefeito 
estava prevista para 2024.

Num documento publicado em 
Agosto, a UKEF admitiu que a cons-
trução vai produzir emissões de dió-
xido de carbono, mas considera que 
a maioria das emissões vai acontecer 
no consumidor final e vinca que o gás 
natural tem o potencial de substituir 
outros combustíveis mais poluentes. 

"O potencial para o gás do projecto re-
mover ou substituir combustíveis com 
teor de carbono mais pesado e mais bai-
xo foi considerado (...). Ao longo de sua 
vida operacional, o projecto resultará 
pelo menos, em algum deslocamento 
de combustíveis mais poluentes, com a 
consequência de alguma redução líquida 
de emissões" fundamenta o documento. 
Um porta-voz disse à agência Lusa que 
a UKEF está confiante de que serão fei-
tas diligências robustas e internacional-
mente reconhecidas antes de fornecer 
qualquer apoio a projectos no exterior.

A activista da organização Frien-
ds of the Earth, Rachel Kennerley, 
qualifica este de investimento "sujo" 
e exorta o Reino Unido a reconhecer 
a contribuição histórica para a cri-
se em que estamos agora, ajudando os 
países na linha da frente, como Mo-
çambique, a fazer essa importante 
transição para as energias renováveis. 
Ao pôr fim ao apoio a todos os com-
bustíveis fósseis, incluindo o gás, o 
Governo pode ficar conhecido por 
outra coisa que não seja a hipocrisia 

climática’, afirma, em comunicado. 
Além de destacar a vulnerabilidade de 
Moçambique ao impacto das alterações 
climáticas, a organização refere que a 
descoberta de gás natural na região de 
Cabo Delgado resultou também em 
conflitos, violações dos direitos huma-
nos e a deslocação de centenas de mi-
lhares de pessoas que perderam as casas, 
meios de subsistência e comunidades.

A acção judicial conta com o apoio 
de ambientalistas moçambicanos da 
organização Justiça Ambiental (também 
conhecida por Amigos da Terra Moçam-
bique).

Se os tribunais permitirem que 
a UKEF financie a indústria de gás 
de Moçambique, então o país será 
cúmplice de violações dos direitos 
humanos, deslocamento de comu-
nidades, destruição do clima e o fo-
mento de um conflito devastador, 
avisou a directora, Anabela Lemos. 
O processo da revisão judicial vai de-
correr ao longo de três dias, devendo a 
decisão só ser conhecida semanas mais 
tarde.

tabelas salariais que actual-
mente definem os ordenados 
dos funcionários e agentes do 
Estado, explicou o ministro da 
Economia e Finanças.

“O que vai acontecer é que 
todo aquele que for enquadra-

do numa determinada tabela, 
vai ganhar a mesma coisa”, 
acrescentou.

A proposta, que o Governo 
também classifica como “pi-
râmide” salarial, prevê a har-
monização de critérios para a 

definição de salários no Estado, 
colocando no centro da fórmu-
la as habilitações literárias, an-
tiguidade, carreira e idade.

O documento impõe 21 ní-
veis salariais, sendo o primeiro 
nível para o ordenado mais bai-

xo e o 21.º para o mais alto.
A integração em cada um 

dos níveis vai resultar da ava-
liação de cada um dos quatro 
critérios ou qualificadores. O 
Ministro da Economia e Finan-
ças avançou que uma das ino-
vações será o recurso ao salário 
do chefe de Estado como refe-
rência para a fixação dos salá-
rios dos titulares de órgãos de 
soberania.

O artigo que usa o salário do 
Presidente da República como 
indexante já foi contestado pela 
Associação Moçambicana de 
Juízes, que rejeita a sua aplica-
ção aos profissionais da classe, 
porque consideram que fere o 
princípio da separação de po-
deres.

Há dias, aos jornalistas, o 
ministro da Economia e Finan-
ças avançou que a aplicação da 
nova tabela única de salários 
para os funcionários e agen-
tes do Estado terá um impacto 
orçamental imediato de 19 mil 
milhões de meticais, projec-
tando-se que esse custo caia 
até ficar abaixo de 10 mil mi-
lhões de meticais de despesa.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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FERROVIA PORTO DA BEIRA - MALAWI

Equipamento usado na construção do ramal Quarenta e quatro quilómetros do ramal Dona Ana – Vila Nova da Fronteira estão praticamente concluídos 

Administrador executivo dos CFM na zona centro, Anísio Bainha

Administrador local, Domingos Macajo 
Ramal Dona Ana na Vila Nova da Fronteira

Mutarara espera explosão
de trocas comerciais

Vila Nova da Fronteira 
vira entreposto comercial

DALTON SITOE

Q
uarenta e quatro 
quilómetros do ra-
mal Dona Ana-Vila 
Nova da Fronteira, 
da Linha de Sena, 

que atravessa o distrito de Mu-
tarara, na província de Tete, 
estão praticamente concluí-
dos, estando agora em curso 
trabalho idêntico na Repú-
blica do Malawi, para que os 
comboios daquele país vizinho 
retomem viagens ao Porto da 
Beira, situado na baía de So-
fala.

A circulação de comboios 
do Malawi para o Porto da Bei-
ra, vai permitir que grandes 
volumes de carga e mercado-
ria movimentados por meio de 
camiões nas fronteiras atra-
vés dos postos de travessia de 
Zóbuè e Calómuè, nos distri-
tos fronteiriços de Moatize e 
Angónia, respectivamente, 
possam ser escoados a preços 
baixos e em maior quantidade, 
através da ferrovia de Sena.

Entretanto, o governo do 
Malawi comprometeu-se a 
terminar os 26 km em recons-

O teu comportamento pode pôr em risco a tua saúde, da tua fa-
mília e dos teus amigos. Previna-se da COVID-19.

UMA das maiores dificuldades que os agentes 
económicos enfrentam em Mutarara está relacio-
nada com a via de acesso. O distrito está à cerca 
de 300 quilómetros da Cidade de Tete e quase 240 
km do percurso é feito em estrada de terra batida, 
sendo necessário mais de seis horas para chegar na 
sede distrital.

Estas adversidades encarecem os preços dos 
produtos neste distrito. Também faz com que os 
agentes económicos, e não só, prefiram fazer as 
compras na Cidade da Beira, capital provincial de 
Sofala, usando a ponte ferroviária Dona Ana.

“Optamos por descarregar os produtos na Vila 
de Sena, em Sofala, e transportar por meio de bi-
cicletas, explorando a ponte. E não é fácil, por-
que muita coisa fica partida. Por isso no mercado 
muitos não conseguem comprar nada, porque 
está tudo caro. Com abertura desta linha, espe-
ramos que facilite o escoamento da nossa merca-
doria a preços baixos”, expressou Amina Carimo, 
agente económica de Mutarara.

O empresário Domingos Sadia, baseado em 
Nhamayabué, sede distrital desta região do país, 
afirmou que a nova linha férrea abre também 

oportunidades para fazer trocas comerciais de 
forma mais eficaz com o Malawi, algo que com 
vias de acesso deficientes, acaba levando mais 
tempo.

Numa primeira fase, a ferrovia reconstruida 
servirá para o transporte de carga, mas futura-
mente também será utilizada para comboio de 
passageiros, facto bastante aguardado pela comu-
nidade da Vila Nova da Fronteira, pois acredita-se 
que vai facilitar a viagem para sede distrital, bem 
como para Moatize, e Cidade da Beira, em Sofala.

O residente Marcos Dovo explicou que é mui-
to difícil sair da vila para Beira com bagagem, 
porque é necessário levar a carga para sede distri-
tal e geralmente esta movimentação é assegurada 
por motorizadas, mas com o comboio a passar na 
comunidade esta adversidade fica ultrapassada.

Por seu turno, o líder comunitário Vitorino 
Bunga, em entrevista ao “Notícias”, exortou a 
população a utilizar de forma ordeira o comboio 
de passageiros, quando for introduzido, distan-
ciando-se das práticas de empurrões e outros 
maus comportamentos, como tem visto no trem 
que transporta pessoas de Mutarara para Moatize. 

O GOVERNO distrital de 
Mutarara está a preparar-se 
para devolver à Vila Nova da 
Fronteira, a posição de gran-
de entreposto comercial, tí-
tulo que em tempos ostentou 
quando era responsável pela 
maior quantidade de trocas 
comerciais do distrito.

Segundo o administrador 
local, Domingos Macajo, é ne-
cessário que a população e os 
agentes económicos comecem 
a montar, à medida das suas 
capacidades, negócios na zona 
de fronteira.

“Haverá uma grande ex-
plosão económica e aumen-
to de trocas comerciais nesta 
vila, sobretudo com o distrito 

Expectativa
dos agentes
económicos

trução no seu território até 
finais do primeiro semestre 
de 2022. Trata-se de uma ac-
ção que possibilitará a nova 
ligação depois de ter sido in-
terrompida em 1986, no nosso 
país, por conta da guerra ci-
vil que destruiu parte daquela 
ferrovia.

A paralisação de mais de 
35 anos, levou o ramal a en-
trar em estado avançado de 
degradação exigindo, para 
sua reconstrução, um investi-
mento de cerca de 30 milhões 
de dólares norte-americanos 
disponibilizados pelos fundos 
próprios dos Caminhos de Fer-
ro de Moçambique (CFM).

Os trabalhos da reposi-
ção do ramal Dona Ana – Vila 
Nova da Fronteira arrancaram 
em Maio deste ano, envolven-
do 191 operadores, dos quais 
131 sazonais contratados pelos 
CFM no distrito de Mutarara, 
tendo antes passado por uma 
capacitação.

Começou-se por desmatar 
a zona, porque pelo tempo de 
abandono cresceram, inclusi-
ve, árvores frondosas ao longo 
da linha férrea, sobretudo nas 

obras de arte, entre pontes, 
pontões e aquedutos. 

A intervenção consis-
tiu ainda na regularização da 

plataforma e colecta de dados 
sobre as características do ter-
reno para posterior assenta-
mento da nova linha.

Entre os ganhos advindos 
da obra destaca-se o aumento 
da capacidade, pois a linha que 
antes suportava 16.5 toneladas 

de carga por eixo passou para 
20.5 toneladas o que corres-
ponde a um peso bruto de cer-
ca de 82 toneladas por vagão.

Outrossim, o comboio 
pode circular a uma velocida-
de de 60 quilómetros por hora, 
ou seja, o dobro do que a ferro-
via permitia antes dando assim 
a possibilidade de movimentar 
mais mercadoria em pouco 
tempo, comparando a altura 
em que foi interrompida.

Enquanto se aguarda pela 
conclusão das obras na parte 
malawiana, os CFM tem esta-
do a realizar trabalhos com-
plementares como a balastra-
gem desde a ponte Dona Ana 
até a fronteira com o Malawi, 
para garantir que a linha fér-
rea esteja bem assente. A par 
disso, está também a fazer os 
750 metros de linhas de cru-
zamento e soldadura alumino-
térmica de carris, sinalização, 
e outras actividades.

O administrador execu-
tivo dos CFM na zona centro, 
Anísio Bainha, explicou que 
os trabalhos fundamentais em 
falta para a circulação do com-
boio podem ser concluídos em 
aproximadamente dois meses 
sendo que os outros podem 
acontecer enquanto já se mo-
vimentam.

de Nsanje, no Malawi. Estamos a 
preparar a nossa população para 
tirar o máximo proveito, avan-
çando na construção de infra-
-estruturas comerciais e de aco-
modação”, afirmou.

Lembrou ainda que Mutarara 
produz anualmente mais de 90 
mil toneladas de culturas diver-
sas, das quais cerca de 48 mil de 
cereais, para uma necessidade 
alimentar estimada em aproxi-
madamente 29 mil toneladas.

“A reabertura desta linha vai 
criar condições favoráveis para 
venda dos excedentes agrícolas, 
para além de abrir um merca-

do que a nossa população tanto 
precisa para comercialização do 
pescado. Isso ajudará a melhorar 
as suas vidas e pôr fim ao cenário 
actual em que temos de estender 
a mão sempre que há cheias”, 
perspectivou.

O restabelecimento da linha 
dá-se numa altura em que a vila 
vai ser abrangida pela expan-
são da rede nacional de energia 
eléctrica, o que poderá facilitar 
ainda mais a implementação dos 
projectos que o Executivo distri-
tal tem para esta parcela da pro-
víncia de Tete, tal como afirmou 
o administrador.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Porque a inflação baixa e estável
é importante para a sociedade?

Com a inflação baixa e estável os 
donos dos negócios conseguem pre-
ver o valor do dinheiro no futuro e, 
por isso, podem prever qual será o 
lucro do seu negócio. Assim, há am-
biente para criarem mais negócios e 
mais emprego para os nossos pais.

Quando os preços aumentam ra-
pidamente, ao longo do tempo, o sa-
lário perde o poder de compra. Como 
o salário dos mais carenciados é mui-
to baixo, estes não conseguem satis-
fazer as suas necessidades básicas em 
alimentação, vestuário, chapa, entre 
outros. Por isso, quando o preço do 
chapa aumenta, por exemplo, pode 
haver agitação social e perturbação 

do normal funcionamento das escolas 
e outra.

A inflação baixa e estável é im-
portante para a paz ou estabilidade 
social.

Quem garante o fornecimento
de dinheiro à sociedade?
O Banco de Moçambique garante 

o fornecimento de notas e moedas do 
Metical à sociedade, com qualidade e 
em quantidade suficiente.

O Metical, moeda de circulação 
obrigatória em Moçambique, é forne-
cido pelo Banco de Moçambique, en-
quanto o banco central de Moçambi-
que, em quantidade suficiente e com 
a necessária qualidade para as pessoas 

comprarem e venderem produtos.
Quem garante a inflação baixa e 

estável?
Quem garante que o preço das 

tuas sapatilhas e de outros produtos 
não aumentem rapidamente, ou seja, 
quem garante uma inflação baixa e 
estável é o Banco de Moçambique, 
que é o banco central de Moçambi-
que.

Como o Banco de Moçambique 
garante uma inflação baixa e es-

tável?
Para garantir uma inflação baixa e 

estável, o Banco de Moçambique tra-
balha para controlar a quantidade de 
dinheiro que circula na economia. O 

controlo da quantidade de dinheiro 
na economia permite que o dinheiro 
que tu, a tua família e a sociedade em 
geral possuem, não seja muito supe-
rior ao valor dos produtos que estão 
à venda nas lojas e mercados. Se a 
quantidade de dinheiro que as pes-
soas tiverem estiver muito acima do 
valor dos produtos disponíveis nas 
lojas e mercados, as pessoas vão que-
rer comprar produtos em quantidades 
muito acima das que houver. Nessa 
situação, os vendedores vão aumen-
tar o preço dos produtos para ganhar 
mais dinheiro, causando inflação.

FONTE: Banco de Moçambique

O 
PROMOTOR imobiliá-
rio chinês Evergrande, 
que se confronta com 
uma dívida de 310 mil 
milhões de dólares (274 

mil milhões de euros), avisou há 
dias, que pode vir a ficar sem di-
nheiro para “cumprir as suas obri-
gações financeiras”. 

De imediato, os reguladores 
chineses garantiram que os merca-
dos financeiros chineses podem ser 
protegidos de um grande impacto. 

O Grupo Evergrande está com 
dificuldade em obedecer à pressão 
oficial para reduzir o seu endivi-
damento, o que tem alimentado 
ansiedade com um seu possível in-
cumprimento, por poder desenca-
dear uma crise financeira. 

Entre os economistas dá-se uma 
baixa probabilidade a uma crise nos 
mercados internacionais, mas ban-
cos e obrigacionistas podem sofrer 
perdas pesadas, uma vez que os di-
rigentes de Beijing querem evitar o 
‘bailout’ da construtora. 

Em comunicado esta semana 
divulgado na bolsa de Hong Kong, 
a Evergrande informou que, de-
pois de analisar as suas finanças 
com consultores externos, “não 
há garantias de que o Grupo tenha 
fundos suficientes para continuar a 
cumprir as suas obrigações finan-
ceiras”. 

Pouco tempo depois, os regu-
ladores procuraram acalmar os in-
vestidores, com a emissão de de-
clarações em que asseguraram que 

o sistema financeiro chinês era for-
te e que as taxas de incumprimento 
eram baixas.  Acrescentaram que 
muitos promotores imobiliários 
são financeiramente saudáveis e 
que Beijing vai continuar a deixar 
funcionar os mercados de crédito. 

“O risco de contágio dos even-
tos de risco do grupo no funcio-
namento estável do mercado de 
capitais é controlável”, asseverou 
a comissão reguladora do mercado 
de capitais chinesa, no seu sítio na 
internet. 

O banco central e o banco re-
gulador fizeram declarações seme-
lhantes. 

Os dirigentes de Pequim au-
mentaram no último ano as res-
trições sobre os níveis de en-
dividamento dos promotores 
imobiliários, para procurarem con-
trolar a crescente dívida empresa-
rial, que é vista como uma ameaça 
para a estabilidade económica. 

O governante Partido Comunis-
ta tem feito da redução dos riscos 
financeiros uma prioridade desde 
2018. 

Em 2014, as autoridades autori-
zaram o primeiro incumprimento 
obrigacionista desde a revolução 
de 1949. 

Os incumprimentos têm sido 
permitidos ocorrer de forma gra-
dual, na esperança de forçar cre-
dores e investidores a serem mais 
disciplinados. 

ENDIVIDAMENTO TOTAL
AUMENTA PARA 300 % 
Não obstante, o endividamento 

total de empresas, governo e fa-

mílias aumentou do equivalente a 
270% do produto interno bruto de 
2018 para cerca de 300% no ano 
passado, valores pouco vistos em 
economias de países com rendi-
mentos médios. 

Os economistas avançam que 
é pouco provável uma crise finan-
ceira, mas que a dívida pode limi-
tar o crescimento económico. 

A Evergrande, o maior devedor 
da indústria da construção, tem 
uma dívida de dois biliões de yuans 
(310 mil milhões de dólares), na 
maioria devidos a bancos domés-
ticos e investidores em obrigações. 
Também deve 19 mil milhões de 
dólares a obrigacionistas estran-
geiros. 

A companhia tem vendido acti-
vos para pagar dívidas e anunciou 
planos para dar a alguns obrigacio-
nistas apartamentos em projectos 
que está a construir. 

O presidente da Evergrande, 
Xu Jiayin, foi chamado esta sema-
na para uma reunião com dirigen-
tes da sua província, Guangdong, 
informou o governo, em comuni-
cado. No texto, adiantou-se que 
uma equipa governamental iria ser 
enviada para a sede da Evergrande 
para ajudar a gerir o risco. 

Os problemas da Evergrande 
desencadearam alertas para a pos-
sibilidade de uma crise financei-
ra no imobiliário – um sector que 
propulsionou o crescimento eco-
nómico explosivo da China entre 
1998 e 2008 — poder conduzir a 
problemas para os bancos e a um 
colapso súbito e politicamente pe-

rigoso do crescimento económico. 
O comunicado da Evergrande 

adianta que a empresa enfrenta 
solicitações para honrar um paga-
mento de 260 milhões de dólares. 
Se não for capaz de cumprir, pre-
viu, então outros credores podem 
ser levados a exigir os respectivos 
reembolsos mais cedo do que pre-
visto. 

Há dias, também, outro pro-
motor imobiliário, o Kaisa Group 
Holdings Ltd., avisou que poderia 
falhar o reembolso de um emprés-
timo obrigacionista de 400 mi-
lhões de dólares esta semana. 

O Kaisa adiantou que tentou 
renegociar o pagamento, devido 
para amanhã, mas que muito pou-
cos obrigacionistas concordaram 
com os termos avançados, mas não 
revelados. 

Em 05 de Outubro tinha sido 
um promotor imobiliário de mé-
dia dimensão, o Fantasia Holdings 
Group, a anunciar que ia falhar um 
pagamento de 205,7 milhões de 
dólares devido a investidores obri-
gacionistas.

Centenas de pequenos promo-
tores imobiliários chineses têm ido 
à falência desde que os reguladores 
começaram a intensificar o con-
trolo sobre as finanças do sector, 
em 2017. 

O arrefecimento na construção 
na China trouxe para baixo os nú-
meros do crescimento económico, 
tendo-se registado uns inespera-
dos 4,9% homólogos no terceiro 
trimestre.

Promotor imobiliário Evergrande
pode falhar reembolso de dívida

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Hollard facilita garantia
de empréstimos para PME 

Angola e Total anunciam  
perfuração de sete poços

O 
PRESIDENTE da 
Comissão Executi-
va da Hollard Mo-
çambique, Hen-
ri Mittermayer, 

anunciou ontem o projecto-
-piloto para a implementa-
ção de um Mecanismo de Ga-
rantia de Empréstimos para 
Pequenas e Médias Empresas 
(PME), desenhado com o ob-
jectivo de apoiar as PME mo-
çambicanas a obter financia-
mentos bancários. 

O projecto Credi-Seguro 
vai gerir este Mecanismo de 
Garantia de Empréstimos que 
irá assegurar os financiamen-
tos concedidos por bancos 
e microbancos às PME, im-
plementados através de uma 
plataforma digital e tornados 
possíveis pelo estudo avan-
çado de risco de crédito efec-
tuado pelo Credi-Seguro.

Através do Credi-Seguro, 
as pequenas e médias empre-
sas poderão submeter pedi-
dos de crédito de forma digi-
tal e, sendo a análise positiva, 
a Hollard irá pré-aprovar uma 
garantia de empréstimo. 

Na plataforma online 
do Credi-Seguro,os bancos 
participantes terão acesso à 
base de dados de pedidos de 
empréstimos das pequenas 
e médias empresas, com in-
formação já verificada e pré-
-aprovada pela Hollard. 

A base de dados contém a 
informação e documentação 
do cliente verificada, a ava-

EM MOÇAMBIQUE

A AGÊNCIA Nacional de Petró-
leo angolana e a Total anunciaram 
há dias, o arranque da perfuração de 
sete poços no bloco 17, integrados 
no Projecto Clov, que se espera ve-
nham a atingir uma produção de 40 
mil barris de petróleo por dia.

“A Agência Nacional de Petróleo, 
Gás e Biocombustíveis (ANPGB) e a 
TotalEnergies congratulam-se com 
o arranque da produção do Projec-
to Clov Fase 2, no Bloco 17, que visa 
estabilizar os níveis de produção e 
permitir ao operador adaptar-se de 
forma adequada à volatilidade do 
meio ambiente”, anuncia uma nota 

de imprensa da autoridade petrolí-
fera angolana divulgada há dias.

O projecto em causa, lançado 
em 2018, fica localizado a cerca de 
150 quilómetros da costa angolana, 
com uma lâmina de água de entre 
1.100 a 1.400 metros e dispõe de re-
cursos estimados em 55 milhões de 
barris de petróleo.

“O arranque da fase 2 do CLOV 
chega no momento certo e com o 
objectivo certo, uma vez que Angola 
precisa de atenuar o declínio da sua 
produção petrolífera e de trabalhar 
para a aumentar num futuro próxi-
mo”, sublinha Belarmino Chitan-

gueleca, presidente da ANPGB, cita-
do na nota.

“Para nós, projectos como este 
são importantes porque enfatizam 
o compromisso dos grupos em-
preiteiros como Angola, país que 
os acolhe e respeita desde sempre, 
e no qual nem a crise provocada a 
nível mundial pela covid-19 abalou 
os seus interesses e investimentos”, 
acrescenta Chitangueleca.

Nicolas Terraz, presidente da 
TotalEnergies Exploração e Produ-
ção, igualmente citado na nota, faz 
saber que o arranque do Clov Fase 
2, alguns meses após o Zinia Fase 2, 

“é prova dos esforços da TotalEner-
gies para assegurar uma produção 
sustentável no Bloco 17” e está “de 
acordo” com a estratégia da petrolí-
fera de “concentrar os investimen-
tos em projectos de baixo custo e 
que contribuam para baixar a inten-
sidade média das emissões de gases 
com efeito de estufa” da respectiva 
produção.

O Bloco 17 é operado pela To-
talEnergies, com uma participa-
ção de 38%, e tem como parceiros 
a Equinor (22,16%), a ExxonMobil 
(19%), a BP Exploration Angola Ltd 
(15,84%) e a Sonangol P&P (5%).

liação de negócios, a pontua-
ção de crédito e a garantia de 
empréstimopré-aprovada. 
Os bancos terão, contudo, a 
total liberdade para realizar 
as suas próprias avaliações de 
crédito, caso considerem ne-
cessárias.

Para além da transferên-
cia do risco da garantia de 
crédito que a Hollard forne-
cerá, o Credi-Seguro rece-
berá, ainda, apoio financeiro 
da Hollard para a fase piloto 
desta iniciativa.

A Hollard Moçambique é 
composta pela Hollard Hol-

dings Moçambique, Hollard 
Moçambique Companhia de 
Seguros  e  Hollard Vida Com-
panhia de Seguros e outras 
sociedades na qual tem parti-
cipações sociais. E é subsidiá-
ria da Hollard International, 
que faz parte do maior gru-
po segurador independente 
da África Austral. O Grupo 
Hollard acredita que este 
projecto será o catalisador 
para uma iniciativa regional, 
com projectos semelhantes 
noutros países da SADC.

Mittermayer referiu que: 
“Estão entusiasmados com as 

oportunidades que o Credi-
-Seguro cria para uma cola-
boração mais eficaz entre a 
Hollard Seguros e os bancos 
em Moçambique, expandin-
do de forma segura o crédi-
to ao sector das PMEs. Esta 
é uma iniciativa empolgante 
e importante que apoiará a 
recuperação das pequenas e 
médias empresas, especial-
mente depois do impacto 
devastador que a pandemia 
da Covid-19 trouxe ao nos-
so mercado de negócios. 
Um projecto-piloto bem-
-sucedido permitirá que a 

Hollard Seguros implemente 
o produto em todas as regiões 
de Moçambique e, potencial-
mente, permitirá que o Grupo 
Hollard implemente produtos 
semelhantes no resto do con-
tinente africano”.

O Credi-Seguro é um 
projecto conjunto da Hollard 
Seguros e de uma equipa de 
especialistasmoçambicanos e 
internacionais. A equipa in-
ternacional associou-se ao 
Sr. Prince Zandamela e à EKI-
TALCI, que são especialistas 
em originação de crédito a 
PME no mercado moçambi-
cano.

O projecto está pronto 
para a implementação, estan-
do a equipa do projecto em 
negociações com diferentes 
bancos comerciais e de mi-
crocrédito para participação 
no projecto-piloto. O pri-
meiro grupo de clientes de 
PME já foi considerado e está 
pronto para ser encaminhado 
aos Bancos como candida-
tos a empréstimos bancários. 
Os comentários iniciais dos 
clientes são positivos, prin-
cipalmente em relação ao en-
gajamento digital moderno. 

Zandamela e Mittermayer 
garantem que este é “apenas 
o começo” e que a platafor-
ma irá, em breve, permitir 
originação de baixo custo e 
avaliação de risco eficaz de 
qualquer parte de Moçambi-
que e de todos os sectores da 
economia. 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Não saia de casa, 
mas mantenha-

se correctamente 
informado

Karingana Textiles pesquisa
tecidos com propriedades medicinais

Estampas típicas da Ilha de Moçambique

N
uma experiência ino-
vadora, a empresa mo-
çambicana de design 
“Karingana Textiles” 
está a usar plantas sil-

vestres e medicinais para tingir 
tecidos, em substituição do pro-
cesso químico, que envolve co-
rantes em solução aquosa, cujos 
efeitos colaterais são conside-
rados nocivos à saúde e ao meio 
ambiente.

Este conceito tem por ob-
jectivo desenvolver uma linha 
de produção de tecidos impreg-
nados de propriedades curativas 
a ser utilizada na confecção de 
vários artigos de uso frequente, 
como carteiras, fronhas, roupa, 
máscaras faciais, entre outros.

Deste modo, segundo expli-
cou Wacy Zacarias, co-funda-
dora da Karingana Textiles, os 
artigos a serem confeccionados 
a partir do tecido de tingimento 
natural vão unir aspectos utilitá-
rios à estética e saúde, ao contri-
buir, também, para a prevenção 
e alívio contra doenças respira-
tórias, alergias na pele, entre ou-
tras enfermidades.

“Mas temos que ter em con-
sideração que a implementação 
dos investimentos no campo da 
saúde e bem-estar pressupõem 
um processo bastante moro-
so, que vai desde a realização de 
análises laboratoriais até à ob-
tenção de uma licença”, disse a 
designer.

Wacy Zacarias, co-fundadora da Karingana Textiles

Na mesma senda, um grupo 
de mulheres da Ilha de Moçambi-
que, chamado Axinene Ari Vava, 
também da província de Nampu-
la, aprendeu técnicas de bordado      
à mão, tecelagem e tingimento 
natural de tecidos, em workshops 
promovidos pela Karingana Tex-
tiles em parceria com a Ilha Blue 
e DAE.

O propósito desta iniciati-
va é fazer reflectir a identidade 
cultural das mulheres da ilha nas 
suas criações artesanais, através 
de estampas de tecidos típicos da 
Ilha de Moçambique, considera-
da património da humanidade, e 

assegurar maior participação das 
mulheres na economia e turismo 
locais.

Com o apoio da Embaixada da 
Irlanda, esta PME prevê, para bre-
ve, o arranque do projecto de cria-
ção de produtos artesanais com 
base no lixo plástico retirado do 
mar, na região tampão da Reserva 
Especial de Maputo, visando sen-
sibilizar as comunidades a preser-
var o ecossistema e criar fontes de 
rendimento alternativas.

Enquanto isso     , a empresa 
colabora também com o IFPE-
LAC - Instituto de Formação 
Profissional e Estudos Laborais 

Alberto Cassimo, no apoio técnico 
aos estudantes sobre práticas de 
tingimento natural de tecidos. No 
âmbito desta formação, que conta 
com o apoio do governo de Ham-
burgo, na Alemanha , um grupo 
de estudantes deste instituto de-
verá deslocar-se àquele país euro-
peu, próximo ano. 

A parceria de longa data en-
tre a Karingana Textiles e a Incu-
badora de Negócios do Standard 
Bank permitiu a colaboração no 
design do interior da incubadora 
do banco, o que deu mais visibili-
dade ao trabalho desta inovadora 
PME, que teve um feedback posi-

Neste momento, esta Peque-
na e Média Empresa (PME) tem 
estado a utilizar este modelo ino-
vador de tecidos de tingimento 
natural na produção de acessórios 
da marca Woogui.

“Trata-se de tecidos tingidos 
com corantes naturais, extraídos 
de plantas silvestres moçambica-
nas, cujas propriedades curativas 
estão comprovadas. 

Até porque, algumas dessas 
plantas são usadas por pratican-
tes da medicina tradicional no 
tratamento de diversas enfermi-
dades”, enfatizou.

Do conjunto das acções leva-

das a cabo pela Karingana Textiles 
consta a realização de uma com-
petição de moda sustentável, nas 
cidades de Maputo e Beira, envol-
vendo 70 aplicantes, em 2019.

“Nós fizemos a gestão deste 
projecto do Alto Comissariado 
Britânico, que incluiu uma ex-
posição de peças confeccionadas, 
com recurso a materiais recicla-
dos”, contou Djamila de Sousa, 
também co-fundadora da em-
presa.

Trata-se de um projecto que 
se prolongou até 2021 e que viria a 
ser adaptado, devido à Covid-19: 
“Os dez finalistas da competição 

ção das Nações Unidas para Re-
fugiados, através da plataforma 
“Made 51”, que visa conectar 
artesãos refugiados no continen-
te africano, Ásia e Médio Oriente 
com empresas sociais locais.

Deste modo, Moçambique 
vai expor, nesta plataforma glo-
bal, os seus produtos artesanais, 
nomeadamente carteiras, cha-
péus, fronhas, viseiras, entre 
outros, alguns dos quais feitos 
à base de tecidos de tingimento 
natural, em Nampula.

“Procuramos sempre usar 
conhecimento e matéria-prima 
locais, como fibras da bananeira 
e plástico reciclado, para permi-
tir a sustentabilidade dos projec-
tos a longo prazo”, frisou Djamila 
de Sousa

 Jovem, neste momento, o lado maningue nice da vida é usar 
máscara e proteger-se da COVID-19. Eu uso a máscara! E tu?

tivo das pessoas que frequentam 
o espaço. Para além do design, 
Wacy Zacarias e Djamila de Sou-
sa têm sido participantes activas 
em diversos eventos organizados 
pela Incubadora de Negócios, com 
destaque para o Lioness Lean, que 
deu muita visibilidade ao trabalho 
da Karingana Textiles. Aliás, foi 
como resultado desta participação 
que a Karingana Textiles foi con-
tactada pela famosa cadeia inter-
nacional de restaurantes Nando’s 
com vista à criação de estampas     .

Importa referir que, em 2020, 
a Karingana Textiles  coordenou a 
produção de mais de 10 mil más-
caras faciais, num modelo de ne-
gócio que serviu para sustentar 
os costureiros que fazem parte da 
sua base de dados, nas províncias 
de Maputo, Cabo Delgado, Gaza e 
Manica, cujas rendas foram afec-
tadas pela pandemia do novo co-
ronavírus. Esta iniciativa contou 
com a parceria de várias empre-
sas, de entre elas o Standard Bank 
e a UX.

foram capacitados em matérias 
de moda sustentável e língua in-
glesa, tendo, recentemente, sido 
criada uma campanha fotográfi-
ca de alguns designs inspirados 
na Conferência das Nações Uni-
das sobre as Mudanças Climáti-
cas de 2021 (COP26), que foram 
expostos em diversas redes so-
ciais”, afirmou.

No campo de refugiados de 
Maratane, na província de Nam-
pula, a Karingana Textiles  for-
mou,  ano passado, um grupo 
de 20 artesãos, entre refugiados 
e cidadãos nacionais, residentes 
no local, em técnicas de produ-
ção de artigos de artesanato.

Este trabalho resultou de 
uma parceria estabelecida com 
a ACNUR-Agência da Organiza-

Acesse: https://t.me/Novojornal



Destaques

Editorial

O prédio Pott, um emblemático 
edifício classificado como Patrimó-
nio Cultural da Cidade de Maputo, 
foi recentemente demolido, 30 anos 
depois do incêndio que o destruiu. 
À volta dessa demolição surgiu natu-
ralmente uma elevada polémica onde 
se extremam posições que importa 
analisar. O Jornal da Cidade traz infor-
mação e uma refelxão sobre o assunto. 
A preservação do nosso Património 
Histórico, reconhecida como de vital 
importância por diferentes sectores 
e pela Lei vigente, é um assunto 
vital para qualquer cidade. Entre a 
necessidade imperiosa da preservação 
histórica, os interesses económicos e as 
possibilidades tecnicas e financeiras o 
debate é polémico e relevante. 

Um outro assunto desta edição é o 
Trânsito na Cidade. Visivelmente 
caótico, este tem crescido de forma 
perturbadora, constituindo nos dias de 
hoje, um problema de elevado impacto 
na qualidade de vida dos cidadãos. 
Os principais problemas do trânsito, 
suas causas e possíveis soluções são 
apresentados sobre este tema. 

Uma boa notícia para a cidade é a 
pintura de murais e locais públicos que 
pretendem dar cor e beleza a alguns 
locais. Esta edição apresenta em 
imagens um projecto que decorre por 
iniciativa de alguns artistas, em cola-
boração com o Município de Maputo. 

Esperamos que estes temas sejam do 
interesse dos leitores. 
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 “Prédio Pott:
A Destruição do Nosso Património”

A preservação da história de 
uma cidade é indiscutivel-
mente uma obrigação de 
todos os cidadãos e suas 

autoridades. Afinal, as cidades são um 
Bilhete de identidade e elemento de 
cultura e educação. Servem de cartaz 
e programa turístico, mas sobretudo 
de factor educativo dos cidadãos. Por 
isso, a identificação de cada cidade 
se faz pelo seu panorama geo-físico, 
pelas características culturais de seus 
habitantes e pelos seus edifícios, 
museus e monumentos. É assim em 
todos os países que se prezam. Nem 
precisamos de sair do continente. Por 
exemplo, a Ilha de Robben, um local 
hediondo da história do Apartheid, 
é hoje, e por lei, um museu. Assim, 
as suas infraestruturas, apesar de 
terem sido construídos com objec-
tivos criminosos, foram mantidas 
e preservadas até hoje. No Ruanda, 
outro país africano, o genocídio que 
matou quase um milhão de pessoas é 
lembrando em vários locais das suas 
cidades. 

É nesta linha que se insere a actividade 
do “Conselho Nacional do Patrimó-
nio Cultural”, adstrito ao Ministério 
da Cultura e Turismo, criado ao 
abrigo da Lei 10/99 do Património 
Cultural. Este Conselho tem vindo a 
desenvolver um importante trabalho 
que visa a garantia da preservação 
de elementos históricos do País, e 

procura harmonizar a modernização 
com a salvaguarda do Património 
Histórico

O Jornal da Cidade sabe que o Prédio 
Pott foi incluído na lista de edifícios 
a preservar, primeiro pela Lei 10/88, 
porque ele está “classificado” pelo 
seu Artigo 7, ponto 2, alínea b), que 
determina a conservação de  “todos 
os prédios e edificações erguidos em 
data anterior ao ano 1920, ano que 
marca o fim da 2ª fase da resistência 
armada à ocupação colonial”. 

O Prédio Pott também está sob sal-
vaguarda patrimonial desde 2015, 
quando foi aprovado pelo Conselho 
Municipal de Maputo, o Plano Parcial 
de Urbanização da Baixa de Maputo e 
seu respectivo Regulamento. 

Este Plano incluiu o Prédio Pott 
entre os 314 edifícios classificados, 
tendo-lhe sido atribuída a classe A 
que, segundo o Regulamento sobre a 
Gestão de Bens Culturais Imóveis, no 
seu artigo 12 “classes do Património”, 
no ponto 2 o define como “Bem cul-
tural imóvel de valor elevado nacio-
nal” e no seu artigo 13, referente aos 
“níveis de intervenção” no seu ponto 
1 alínea a) que define que o “nível de 
intervenção seja visado á reposição do 
seu estado original, mantendo o seu 
significado cultural”.
De acordo com informações obtidas 
pelo Jornal da Cidade, o Conselho 

Nacional do Património Cultural 
(CNPC) aprovou a construção de 
um edifício moderno no local onde 
está o Prédio Pott, exigindo que, no 
projecto, se mantivessem as duas 
fachadas que não tinham ruído.”
Esta concessão prevaleceu sobre a 
ideia de uma reconstituição ou reposi-
ção do seu estado inicial, como preco-
niza o Regulamento sobre Gestão de 
Bens Imóveis, do edifício, justificada 
pelos elevados custos e falta de renta-
bilidade da opção mais desejável. 
Foi, pois, com surpresa que vimos 
o edifício ser demolido sem que as 
fachadas fossem preservadas. Consi-
deramos que o projecto do novo edi-
fício dever-se-ia ter acautelado as pro-
postas do CNPC, de integrar as duas 
fachadas, sobretudo porque a fachada 
demolida, a da Av. Samora Machel, ser 
a de maior relevo e de registo de uma 

arquitectura de Época, mantendo-se 
os seus elementos simbólicos.

A destruição do Prédio Pott constitui 
uma machadada cruel e injustificável 
Outros edifícios na cidade poderão 
ter a mesma sorte se as devidas salva-
guardas e protecção, se não lhe forem 
atribuídas. 

Entre muitos outros, a Vila Algarve, 
que não é mais que a Ilha de Robben 
moçambicana, constitui outra grande 
preocupação de todos nós, pois man-
tem-se a incógnita do que lhe irá 
acontecer, se continua o abandono e 
o seu caminho à ruina, ou que tipo de 
intervenção poderá ocorrer naquele 
edifício, que apesar de não estar 
Classificado por Lei como Patrimó-
nio Cultural, permita o preservar, 
mantendo-o nas nossas memórias e 
pelo tempo, pelo seu imenso valor 
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histórico, marcado pela repressão e 
tortura.

Por que Razão 
o Prédio Pott 
é Património 
Histórico
Para um melhor entendimento da 
importância do Prédio Pott,  trans-
crevemos, com a devida vénia, um 
extracto da dissertação de Licencia-
tura em Arqueologia e Gestão do 
Património Cultural (UEM), da autoria 
de Maida Tete, “A Problemática da 
Gestão do Património Edificado em 
Ruínas na Cidade de Maputo: o caso 
do Prédio Pott” (Maputo, 2016).

Descrição Física
O prédio Pott enquadra-se no estilo 
Later Vitoriano, o estilo de construção 
que efervescia na altura da constru-
ção do edifício. Estilo Vitoriano é um 
movimento/estilo arquitectónico que 
dominou a Inglaterra no período do 
reinado da Rainha Vitória (Alexan-
drina Vitória) entre 1831 e 1901. As 
casas Vitorianas dão a ilusão de serem 
mais altas do que largas, os frontões 
triangulares e as chaminés quebram 
o skyline (a linha do horizonte), e por 
vezes são usados blocos coloridos, 
amarelos, vermelhos e pretos. Os 
capitéis, colunas e ornamentos são 
pré-fabricados, telhados bastante 
inclinados (Menezes 1995: 5). O 
prédio Pott é constituído por dois 
grades torreões e um terceiro mais 
pequeno, todos eles de reminiscência 
bizantina, que na altura quebravam 
a linha do horizonte da Baixa de 
Maputo. Mais abaixo, os frontões 
triangulares e os telhados inclinados 
realçam o visual Vitoriano do edifício. 
Os grandes vãos das varandas são 
suportados por grossas colunas, as 
balaustradas daquelas são rendilha-
das em ferro forjado. O rés-do-chão, 
a parte comercial do edifício, possui 
vãos amplos e envidraçados, interca-
lados por pilastras e no cimo destas 
escoras floreadas de ferro forjado. As 

portas originais eram de madeira e 
ainda se pode encontrar portas origi-
nais nas entradas que dão acesso ao 
1° andar (Lage e Carrilho 2010: 46).
O prédio Pott apresenta duas facetas 
mistas de conservação resultante 
do incêndio que assolou o imóvel 
a 11 de Dezembro de 1990. Na sua 
totalidade o prédio Pott ocupa uma 
área de 886m², onde a área danificada 
corresponde a 470m², e os restantes 
416m² encontram-se em utilização. A 
parte que se encontra conservada é o 
resultado das intervenções de manu-
tenção que são efectuadas por conta 
dos próprios inquilinos. As partes que 
não beneficiaram de qualquer inter-
venção se apresentam num avançado 
estado de degradação.

Enquadramento 
Histórico
O prédio Pott também conhecido por 
“Avenida Buildings” foi construído 
num período de mudanças sociopo-
líticas e económicas em Lourenço 
Marques, actual Maputo. Menezes 
(1995:2) destaca alguns dos vários 
factores que contribuíram para tais 
mudanças, nomeadamente: a expedi-
ção dos engenheiros em 1877, chefia-
dos por Joaquim José Machado, que 
traziam consigo as maravilhas da 
revolução industrial e novas técnicas 
de construção civil; a elevação da Vila 
de Lourenço Marques à categoria de 
cidade em 1887; a repercussão do 
estilo arquitectónico Vitoriano nas 
construções, e a introdução de novos 
materiais como o ferro forjado e o 
cimento. Segundo a edição do Jornal 
Notícias de 12 de Dezembro de 1990, o 
empreiteiro da obra foi T. D. Turball, 
tendo na altura as obras sido avaliadas 
em 21 mil libras.  
O prédio Pott foi propriedade do 
luso-holandês Gerhard Pott, último 
cônsul da República do Transval em 
Moçambique, que recebeu a parcela 
de terreno a 30 de Julho de 1888. Pott 
construiu a casa em diferentes fases. 
A primeira fase em 1891, tendo-se 
seguido alterações na fachada do 
prédio em 1894, no rés-do-chão. A 
alteração final foi feita em 1903. Pos-
teriormente, a fachada do rés-do-chão 

foi continuamente alterada de acordo 
com os desígnios dos proprietários 
dos escritórios e lojas, quer do lado 
da actual avenida 25 de Setembro 
(na altura designada avenida Dom 
Carlos), quer do lado da avenida 
Samora Machel (na altura designada 
avenida Aguiar). Em 11 de Dezembro 
de 1990, o prédio foi devastado por 
um incêndio que foi considerado na 
altura como o maior incêndio que a 
Baixa da cidade de Maputo (Lage e 
Carrilho 2010:46).  

Segundo a edição do Jornal Notícias 
de 18 de Dezembro de 1990, sete 
dias após o incêndio do prédio Pott, 
alguns proprietários de escritórios 
e casas afectados pelo incêndio 
reuniram-se no cinema Scala com 
o objectivo de debater e apresentar 
propostas para a recuperação do 
imóvel junto da Administração do 
Parque Imobiliário do Estado (APIE). 
O encontro aconteceu mas não foi 
possível apurar o seguimento ou 
destino da petição então apresentada. 
No entanto, até aos dias que correm, 
o prédio Pott continua em avançado 
estado de degradação que vai se acen-
tuando a cada dia que passa, com a 
excepção da parte que é detida pelos 
proprietários das lojas. Com base em 
algumas informações recolhidas junto 
a Direcção Nacional do Património 
Cultural (DNPC) e a Faculdade de 
Arquitectura e Planeamento Físico 
(FAPF), pode-se constatar que ao 
longo dos anos surgiram inúmeras 
entidades interessadas e com propos-
tas com vista à recuperação, restauro 
e atribuição de um novo uso ao prédio 
Pott. Contudo, o edifício continua em 
ruínas e constitui um grande perigo 
aos peões que por ali passam, pois a 
parte do mesmo que se encontra em 
ruína, tornou-se um abrigo de grupos 
marginalizados. O assunto tem sido 
alvo de interesse especial do Conse-
lho Nacional do Património Cultural. 
Qual é a razão principal?

Nota: Por razões editoriais não são listadas 
as referencias indicadas no texto que preser-
vámos na íntegra.

CAIXA TÉCNICA

Direcção Nacional 
do Património 
Cultural Esclarece 
os Motivos da 
Autorização da 
Demolição 

A Direccão Nacional do 
Património Cultural, órgão 
do Ministério da Cultura e 
Turismo (MCT) enviou uma 
nota, a pedido do Jornal da 
Cidade, a qual agradecemos.

Nessa nota, de que transcrevemos 
extractos, aquele órgão reconhece 
“a necessidade de protecção e con-
servação deste património”, subli-
nhando não ser uma “tarefa fácil 
pois há sempre esta tendência de 
modernização da cidade e nota-se 
muita pressão sobre os espaços 
urbanos, principalmente na cidade 
de Maputo”. A Nota esclarece ainda 
que, nas zonas e edifícios protegidos, 
o Ministério é ouvido nas decisões 
sobre demolições e restauro. 

Com relação ao prédio Pott e a 
todos edifícios com interesse histó-
rico, esclarece o MCT que, em 2017, 
o Laboratório de Engenharia de 
Moçambique (LEM) fez uma avalia-
ção técnica, tendo constatado danos 
estruturais críticos, recomendando 
a demolição total do edifício. Por 
outro lado, o Conselho Nacional do 
Património Cultural (CNPC), órgão 
intersectorial e multidisciplinar de 
consulta que aconselha o Ministro 
na tomada de decisões no domínio 
do património cultural, reuniu-se 
em duas sessões extraordinárias 
para apreciar o processo do prédio 
Pott. Sobre o assunto, o Ministério, 
na referida nota, dá os seguintes 
esclarecimentos:
“O CNPC foi favorável à demolição, 
tendo recomendado a manutenção 
das fachadas no novo projecto, 
nomeadamente, da 25 de Setembro 
e Samora Machel. Sucede que as 
fachadas estavam em estado crítico 
que tornava um exercício titânico 
a sua manutenção enquanto se rea-
lizam estudos geofísicos e inicia a 
implantação do novo projecto. O 
que vai acontecer é a reconstrução 
da fachada. O projecto deverá prever, 
ainda, um local de acesso público 
onde estará patente uma exposição 
permanente da história do prédio 
Pott. Todo este processo está docu-
mentado e tem acompanhamento da 
Procuradoria da Cidade de Maputo, 
guardião da legalidade.”
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Trânsito e Circulação Rodoviária na Cidade
de Maputo

S egundo o manual do pla-
neamento de acessibilidades 
e transporte “sinal ização 
rodoviária” na rodovia inte-

ragem três elementos, nomeadamente 
o homem, o veículo e a via pública. 
Sendo o crescimento de veículos em 
circulação inevitável, o ordenamento 
destes três elementos na promoção de 
uma cidade saudável e seguram é de 
vital importância. 
Como quase todas as cidades afri-
canas, o movimento de carros em 
Maputo tem crescido de forma expo-
nencial. De acordo com os dados do 
Instituto Nacional de Estatística, em 
2019, na Cidade circulavam cerca 
56.394 veículos pesados (o corres-
pondente a 36.7% do total de veículos 
do país) e 260.779 veículos ligeiros (o 

correspondente a 47% do total do 
país). De acordo com esta fonte, o 
número de veículos quase duplicou de 
2015 a 2020. Consta igualmente que 
a Cidade de Maputo é a que regista 
maior número de acidentes, tendo 
registado 302 acidentes em 2019, 
o correspondente a 25% do total 
registado em Moçambique. Destes 
acidentes, 161 foram atropelamentos, 
59 foram colisões entre viaturas, e 45 
foram devidos a despistes ou capota-
mento. Só na cidade de Maputo, esses 
acidentes provocaram, nesse ano (?), 
366 mortes e centenas de feridos 
graves e ligeiros. 
A regulação do trânsito tem um papel 
fundamental na vida do cidadão, 
não apenas pela segurança, mas 
também pela qualidade de vida de 

uma cidade. A combinação dos três 
elementos (homem, vias de circulação 
e sinalização) é determinante, sendo 
por isso essencial a garantia de uma 
conduta apropriada do cidadão, uma 
boa prestação dos serviços de cons-
trução e manutenção de estradas e a 
correcta colocação e manutenção da 
sinalização. A educação dos cidadãos 
e a acção das autoridades e polícia de 
trânsito têm um papel decisivo. 
A avaliação da conduta destes inter-
venientes revela-se importante e 
decisiva, se a partir da mesma sou-
bermos traçar e executar medidas 
de correcção que conduzam a um 
melhor prestação de todos. A cor-
rupção ao nível da emissão da carta 
de condução, que é conhecida como 
um serviço que com elevado índice 

de corrupção, a suborno de polícias 
de trânsito e a má gestão de estradas 
e sinalização associam-se a um com-
portamento desviante por parte de 
muitos automobilistas que, ou por 
falta de instrução apropriada ou por 
falta de responsabilidade, insistem em 
atitudes que atentam à tranquilidade 
e segurança públicas.
A avaliar pelas enormes filas que 
provocam elevado “stress” no nosso 
quotidiano e um dispêndio financeiro 
elevado, pelo número de acidentes que 
provocam óbitos e feridos, muitos 
com gravidade, e pelo estado das 
estradas e da sinalização algo parece 
ter de ser repensado para reverter uma 
situação que, aos olhos de todos, se 
vai deteriorando. 

O que está a acontecer?

A impressão que dá a qualquer con-
dutor é o número de condutores que 
não respeitam a sinalização, que tem 
crescido em paralelo com o número 
de viaturas na cidade de Maputo. 
Esses comportamentos podem ser 
observados diariamente e em várias 
artérias da cidade. De entre muitos, 
são exemplos:
- O desrespeito pelo sinal vermelho;
- O desrespeito pela passadeira de 
peões (quando as há);
- O excesso de velocidade;

- As ultrapassagens pela esquerda, 
muitas vezes feitas em bermas con-
cebidas para estacionamento;
- A efectuação de manobras perigosas 
em via pública;
- O estacionamento em áreas de 
circulação;
- A prática do uso do celular quando 
se conduz;
- A condução em contra-mão;
- A prática de condução sob efeito do 
álcool.
Esses comportamentos são muitas 
vezes incentivados por vários factores 

a como (1) a má sinalização, (2) o mau 
estado das vias, (3) o encorajamento 
de violação por parte da polícia, cujo 

exemplo principal é o de fazer passar 
com o sinal vermelho, (4) o mau 
exemplo das autoridades que ao invés 

Acesse: https://t.me/Novojornal



JORNAL DA CIDADE | EDIÇÃO 09 | SETEMBRO - OUTUBRO 20215

de darem exemplo se julgam isentas 
da obrigatoriedade de cumprimento 
de lei. 
Os poucos estudos existentes em 
países Africanos mostram uma situa-
ção muito similar e apontam as causas 
para o comportamento dos conduto-
res aliado a uma fiscalização permis-
siva e pouco centrada nos determi-
nantes reais dos acidentes. Em outras 
palavras, muitos condutores tendem a 
violar sistematicamente as normas de 

segurança e civismo, e muitos agentes 
não actuam eficazmente, sendo muito 
comuns práticas corruptas, a que vul-
garmente se chama de “refresco”. O 
que o condutor e o agente que cor-
rompe e é corrompido não sabem, ou 
fingem não saber, é que essa prática 
custa muitas vidas e torna muitas 
pessoas inválidas para o resto da vida. 
Um aspecto particular é o compor-
tamento de autoridades no trânsito. 
Determinando que as leis não se 

aplicam a si, polícias e escoltas violam 
sistematicamente as regras de trânsito 
dando um péssimo exemplo e justifi-
cando assim esses comportamentos 
por parte de outros cidadãos que 
acabam por os imitar. 
Aliado ao factor comportamental 
o estado de muitas estradas e da 
sinalização convidam, ou obrigam 
mesmo, o condutor a não respeitar 
regras. São buracos de que é obriga-
tório desviar, sinais danificados ou 

mesmo desaparecidos e outras vezes 
incongruentes. 
O resultado final de todo este con-
junto de factores é um trânsito 
“caótico”, stressante e perigoso. 
Circular nas ruas de Maputo é uma 
aventura pouco recomendável para 
a saúde e de elevado dispêndio eco-
nómico pelo tempo que se demora a 
percorrer pequenas distâncias (?). 

O Que se Pode Fazer?

Manter a ordem na estrada é uma 
tarefa muito difícil. Há que reconhe-
cer que, em muitos casos, o esforço 
da polícia é contrariado pela ausência 
de colaboração dos condutores, que 
tendem a praticar actos ilegais e nada 
cívicos. A prática de condução defen-
siva e colaborativa parece ter sido 
abolida da cultura de muitos condu-
tores e o desrespeito pelo esforço das 
autoridades é elevado. Mas, como em 
qualquer actividade, é determinante o 
diagnóstico, precedido de estratégia e 
de um plano de medidas que estejam 

adequadas ao diagnóstico feito. No 
caso do trânsito as acções têm de 
ser direccionadas para as causas dos 
problemas nomeadamente a edu-
cação pedagógica e administrativa 
dos motoristas, o arranjo e a cor-
recta sinalização das estradas. Nesse 
sentido, é determinante a preparação 
das autoridades policiais para agirem 
adequadamente, com atitude educa-
tiva mas firme, junto dos prevarica-
dores. Importa, contudo, referir que a 
ausência de um sistema de transportes 
adequado, o aumento explosivo da 

densidade de construções e de servi-
ços no centro da cidade, provocados 
pela falta de uma planificação urbana 
harmoniosa, agravam substancial-
mente todos estes problemas. 
Assim, como forma de contribuir para 
a sua solução, propõem-se as seguin-
tes medidas:
- Educação cívica permanente com 
vista a uma condução defensiva e 
cívica; 
- Preparação adequada dos agentes de 
trânsito, incluindo regras de cortesia 
e boa educação;

- Revisão da preparação dos instruto-
res das escolas de condução;
- Endurecimento da fiscalização do 
trânsito, focada no que é fundamental 
para a segurança e condução cívica;
- Imposição de cumprimento das 
regras por todos os cidadãos sem 
excepção, eliminando a prática de 
violações por parte das autoridades; 
- Revisão e manutenção eficaz do 
sistema de sinalização rodoviária;
- Manutenção permanente das 
estradas.

A VOZ DO
MUNÍCIPE

“O trânsito de Maputo agora melhorou 
um pouco. Melhorar o trânsito da 
Cidade de Maputo não é fácil, mas 
um sistema de rotatividade semanal, 
e aumento de mais parquímetros 
ajudaria muito.” Vieira (Zimpeto)

“O que acho do trânsito em Maputo é 
que não é ruim e nem muito positivo, 
o que significa que do trabalho que 
se faz há muito mais trabalho por se 
fazer para melhorar o trânsito. As 
sinalizações rodoviárias em Maputo 
não são abrangentes, na medida em 
que são vários locais onde não existem, 
para além do facto de que os locais onde 
existem não há renovação da pintura, 
então acabam desaparecendo.”
Stélio (Magoanine C)

“O trânsito está cada dia pior bem 
como a sinalização que temos é 
irrelevante. Devia-se optar por uma 
comunicação estratégica e educação. 
Há uma actuação por vezes positiva 
da polícia de trânsito, mas tem um 

problema de atitude intimidadora.”
Alfinso (Bairro do Polana 
Caniço)

“O trânsito na Cidade de Maputo é 
péssimo e a actuação da polícia tem 
sido tendenciosa, há muita corrupção. 
Como forma de melhorá-lo devia-se 
aumentar a sinalização, e melhorar, 
há lugares que não se vê que existe, as 
estradas têm de ser melhoradas porque 
tem implicação no trânsito, aumentar 
semáforo.”
Lidia Muteto (Mahotas)

“O trânsito na cidade de Maputo é 
caótico e a polícia de trânsito não têm 
respeitado as exigências (submetem-se 
à corrupção), deve haver mais 
vigilância por parte da fiscalização.” 
Patrícia (Bairro Malhangalene)

“Em alguns casos, há respeito pela 
sinalização na estrada, noutros não, o 
que não é correcto, porém há que referir 
que nos dias que correm são poucos 

condutores que respeitam a passagem 
do peão, o que em algum momento 
contribui para o peão também não 
achar de grande utilidade. As zonas 
nobres da cidade ou locais onde esteja 
o agente regulador, são na maioria das 
vezes onde tanto o peão assim como 
o condutor respeitam a passagem do 
peão e outras sinalizações. Deve se 
sensibilizar de forma recorrente tanto 
os condutores, assim como os peões. 
O segundo ponto é que se deve fazer 
valer as transgressões do trânsito por 
parte de quem o comete, em particular 
os condutores porque estes têm maior 
responsabilidade. Ainda na questão 
da sensibilização podiam fazê-lo nos 
medias, podia se fazer uma campanha 
uma vez por semana a abordar ou 
ensinar aos cidadãos a respeito disto.” 
Massangae, (Magoanine)

“É difícil ter uma posição clara a 
respeito dos polícias de trânsito, visto 
que pululam informações de práticas 
corruptas, várias são as vezes em 
que dentro do transporte colectivo, 
o condutor é mandado parar pelo 
agente, antes do agente se aproximar o 
condutor pede um valor ao seu cobrador 

para entregar ao agente da polícia, 
sem com isso querer dizer que todos 
agentes da polícia de trânsito sejam 
corruptos, mas o facto é que é uma 
raridade que um polícia de trânsito 
não aceite o valor do suborno.” Stélio, 
(Magoanine C)

“A avaliação que faço do trânsito 
na cidade de Maputo é negativa, 
principalmente nos fins da semana, 
75% das nossas avenidas não têm 
sinalização, o que periga a Condição 
na Cidade de Maputo. Agora eu 
em particular respeito à sinalização 
rodoviaria, mas dentre 10 pessoas só 2 
ou 1 pessoa respeita sinal de trânsito”  
Nicolau (Maxaquene C)

“Uma das soluções para resolver o 
trânsito, deve-se sinalizar as estradas; 
2- Responsabilizar com mão dura os 
que violarem as regras, pois há falta de 
profissionalismo no trabalho de alguns 
polícias de trânsito, pois estão mais 
focados no dinheiro e não na condução 
segura.” Nele (Matola Fomento)

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Casos Específicos 

CASO 1
Os Agentes de Trânsito e os Sinais 
Vermelhos
Há anos atrás, quando um Agente se 
colocava num cruzamento com semá-
foro para ordenar o trânsito o sinal era 
desligado e ficava a piscar de forma 
intermitente. Não sabemos dizer por 
que razões esta prática deixou de se 
fazer, mas o facto é que a presença 
dos Agentes em simultâneo com o 
semáforo ligado tem criado grande 
confusão e, sobretudo, em muito 
contribuiu para uma generalização 
de não se respeitar o sinal vermelho.

CASO 2
Nos Cruzamentos: “Primeiro a 
Chegar, Primeiro a Passar”
Na vizinha África do Sul, a prioridade 
nos cruzamentos é feita pela ordem 
de chegada ou a rotação uma a um. 
Uma grande maioria, dos cruzamen-
tos, se não quase todos têm o sinal 
de STOP, o que cria ordem e alivia 
em grande medida o trânsito. Talvez 
a adopção desta regra ajudasse o fluxo 
do trânsito.

CASO 3
Bloqueio dos Cruzamentos
Por falta de treino ou por falta de 
civismo, muitos condutores avançam 
nos cruzamentos sem verificarem se 
têm espaço adiante para não ficarem 
bloqueados no meio do cruzamento. 
Quando isto acontece, o trânsito fica 
bloqueado, por vezes sem solução. 
Sugere-se que as escolas de condução 
e a Polícia desenvolvam uma actividade 
de educação persuasiva para criar este 
hábito saudável de condução. 

CASO 4
A Saga do Celular 
Apesar de ser proibida, é generalizada 
a prática de falar ao celular e, pior 
ainda, consultar e emitir mensagens. 
Esta prática tem sido uma das cau-
sadoras de acidentes. Tem-se notado 
uma redução drástica de actuação 
punitiva da polícia, algo que eleva o 
perigo nas estradas. Urge a tomada de 
medidas rigorosas sobre os conduto-
res que o praticam.

CASO 5
Condução em Contramão
O desrespeito de alguns condutores é 
visível diariamente na condução em 
contramão em ruas em que é suposto 
haver apenas um sentido. Esta prática 
coloca em risco não apenas o fluxo de 
tráfego, mas sobretudo a segurança 
de quem não espera que uma viatura 
venha nesta direcção. Infelizmente, 
esta prática é muito comum em carros 
de autoridades, incluindo polícias.

CASO 6
Manobras Perigosas 
Uma prática de manobras perigosas 
feitas por diverso tipo de veículos 
motorizados ruidosos é muito comum 
sobretudo aos finais de semana. Muitas 
vezes, esses veículos são conduzidos 
por jovens sem carta de condução . 
Estas práticas deveriam ter tolerância 
zero.

CASO 7
O Sinal de Emergência 
O sinal de emergência nas viaturas foi 
criado para se usar em momentos de 
emergência, como uma avaria ou, no 
máximo, uma paragem rápida para 
entrada ou saída dum passageiro. De 
há uns anos para cá, em Maputo, este 
sinal passou a ser usado para o esta-
cionamento em qualquer lugar e por 
tempo indeterminado, o que constitui 
uma ilegalidade, dificultando o fluxo 
de tráfego. Esta situação tem de ser 
revertida urgentemente.

CASO 8
Passadeiras
As passadeiras na Cidade de Maputo 
estão quase invisíveis. Por outro lado, 
quase nenhum condutor respeita 
este sinal, pelo que os peões não se 
sentem seguros. O código de estrada 
dá prioridade ao peão mas, na prática, 
isto nunca acontece. Um trabalho 
de manutenção das passadeiras e de 
imposição da regra torna se urgente. 

Imagem: Facebook/Carlos-Serra

Sabia 
Que...

CARACTERÍSTICAS 
GEOGRÁFICAS
Distritos Municipais: KaMpfumo
Bairros:  Central “A”, Central “B”, 
Central “C”, Malhangalene “A”, 
Polana Caniço “B” e fronteiras entre 
Malhangalene “B” – Coop e Maxa-
quene “C” – Polana Caniço “A”

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Comprimento: 6.11km
Largura: 12m
Sentido: Único entre Praça da 
OMM e Av. 25 de Setembro. Duplo 
sentido entre Praça da OMM e 
Praça dos Combatentes.
Número de faixas: 4 faixas
Separador central: Não presente
Superfície: Asfalto
Passeios: Sim, 4 m
Iluminação: Sim

DESCRIÇÃO
A toponímia da avenida homenageia 
o revolucionário comunista, político 
e teórico político russo que serviu 
como chefe de governo da Rússia 
Soviética de 1917 a 1924 e da União 
Soviética de 1922 até sua morte.

Avenida Vladimir 
Lenine

Diariamente, saem à rua numa 
missão complexa, difícil e por 
vezes ingrata. Proliferam na nossa 
cidade, procurando ajudar os 
condutores na circulação e cons-
tituindo um imensurável ajuda à 
nossa segurança e ordem pública. 

Se é verdade que há queixas de 
alguns comportamentos, há que 
fazer justiça a estes profissionais 
que trabalham diariamente para 
nos servir. Assim apresentamos 
uma saudação sincera aos Polícias 
de Trânsito.

Uma 
Saudação 
à Polícia de 
Trânsito

Acesse: https://t.me/Novojornal
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CAIXA TÉCNICA

Vereador do Conselho Municpal 
Fala com o Jornal da Cidade 
Sobre o Trânsito na Cidade

O Vereador do Conselho 
Municipal de Maputo 
que responde pela 
área do trânsito, Eng. 
José Nichols acedeu 
amavelmente a 
responder a questões 
colocadas pelo Jornal 
da Cidade, o que 
muito agrademos e 
transcrevemos na íntegra

JDC: É consensual que o trânsito 
da Cidade de Maputo está caótico. 
Qual é a avaliação que o Conselho 
Municipal faz da situação?
VEREADOR: Não existe uma ava-
liação técnica que mede o trânsito 
no Município de Maputo para res-
ponder à questão. No entanto, como 
em várias metrópoles do mundo, 
incluindo as mais ricas, a hora de 
ponta é caracterizada por conges-
tionamentos nas principais vias de 
ligação entre as cidades satélites. 
O Município de Maputo recebe 
diariamente cerca de 1 milhão de 
pessoas vidas de várias partes da 
área metropolitana e não só, para 
realizarem várias actividades e no 
final do dia as mesmas regressam 
à origem, trazendo, portanto, este 
trânsito aparentemente caótico. 

JDC: Em face a essa avaliação que 
estratégia e plano tem o Município 
para solucionar a curto e médio 
prazo?

VEREADOR: Conforme previsto 
no Plano de Desenvolvimento 
Municipal 2019-2023, está previsto 
o “Programa Tsutsuma Maputo” 
que, dentre várias outras activida-
des nos seus objectivos estratégi-
cos, prevê a introdução de BRT 
(Bus Rapid Transit -  Autocarro 
de Trânsito Rápido) e o LRT (Lite 
Rapid Transit – Metro de Superfície), 
porque se percebe que a solução na 
área metropolitana se resolve com 
os transportes de massa. Mas como 
para estas soluções são necessários 
investimentos avultados, o Conselho 
Municipal de Maputo (CMM) está 

a buscar financiamentos através do 
Banco Mundial (WB-IDA) e da 
Empresa Municipal de Mobilidade 
e Estacionamento (EMME), pre-
vendo início da execução das obras 
para 2 semestre de 2022.
Também estão em curso projectos 
para solucionar o estacionamento 
irregular e escassez de espaços para 
o efeito, através da EMME com: 
implementação eficaz do sistema de 
estacionamento rotativo remune-
rado passando por demarcação dos 
espaços de estacionamento nas vias 
públicas e sistema de pagamento 
electrónico; construção de pelo 
menos 3 silos automóveis na zona 
do Aterro da Maxaquene e Parque 
do Mercado Central. Conforme a 
Empresa, espera-se iniciar as obras 
no 1º semestre de 2022.
Simultaneamente, estão em curso 
desde 2019, a melhoria de sinali-
zação rodoviária gráfica vertical e 
horizontal e luminosa (semáforos), 
para além da implementação de 
infra-estruturas de defensas para 
segurança rodoviária e sinalização 
de nomenclatura de vias em todos 
os cruzamentos da cidade.
Estão também em curso a melhoria 
de infra-estrutura viária com tapa-
mento de buracos em alguma vias 
prioritárias da cidade estando ainda 
a ser executadas obras de reabilitação 
e construção de estradas, recorrendo 
a fundos próprios do Município de 
Maputo. 
Referir também que, para a melhoria 
do comportamento dos condutores 
nas estradas, para além da educação 
cívica sobre o Código de Estrada 
tando para os condutores assim 
como para os peões, através dos 
técnicos municipais e da Escola 
de Condução da EMTPM estão 
a ser reciclados os motoristas de 
transportes públicos e reforçada a 
fiscalização da circulação de camões 
pesados e de oficinas.
Para terminar, tendo em conta a 
actual dinâmica nos vários meios de 
transporte incluindo o crescimento 
exponencial do parque automóvel 
com mais de 50% das viaturas 

nacionais localizadas no Grande 
Maputo, já foram revistas 3 posturas 
municipais, estando por rever outras 
2 que incluem a Postura de Trânsito.      
   
JDC: Entre outros aspectos a indis-
ciplina dos condutores é um dos 
grandes problemas. Gostaríamos de 
saber que medidas o CMM está ou 
pensar tomar para situações como:
- a prática de não se respeitar os 
sinais de transito
- a prática de circular em contramão
- as paragens em segunda fila
- a circulação de carros e motas com 
escape livre
- as práticas de corridas e demonstra-
ção de habilidades em vias públicas.

VEREADOR: São levadas a cabo 
actividades de educação cívica sobre 
o Código de Estrada tando para os 
condutores assim como para os 
peões, através dos técnicos muni-
cipais e da Escola de Condução da 
EMTPM. Foi reforçada a fiscaliza-
ção por parte da Polícia Municipal, 
Polícia da República, INATRO e 
outras autoridades de estradas.
Contudo, a contribuição dos 
municipes através de denúncias 
às autoridades permite intervir de 
forma mais eficiente e eficaz nas 
situações de irregularidades e aci-
dentes que resultam em danos no 
mobiliário urbanos de sinalização 
de rodoviária.

JDC: A venda de espaços para 
estacionamento está a provocar a 
redução dos espaços disponíveis 
para estacionamento provocando 
segundas f ilas que impedem a 
circulação. Como explica o CMM 
esta prática quando a mesma está a 
prejudicar a ordem pública?

VEREADOR: A gestão do estacio-
namento é da responsabilidade da 
EMME, no entanto, a privatização 
de espaços de estacionamento está 
prevista na postura e segue as neces-
sidades das empresas permitindo a 
melhoria de ambiente de negócios 
das mesmas. Preços mais elevados 
desta prática limitam a sua procura. 
No entanto, ainda 90% dos espaços 
de estacionamento se encontram 
livres e estão a ser devidamente 
demarcados para que sejam 
usados pelos munícipes através do 

sistema de estacionamento rotativo 
remunerado.  

JDC: O director da Empresa de 
estacionamento declarou que a 
colocação de cones nos lugares 
reservados é ilegal. Contudo essa 
prática generalizou se e é visível 
por toda a cidade. Poderá comentar 
a vossa posição sobre isto já que tem 
um impacto considerável no transito 
da cidade.

VEREADOR: Está prática é sim 
ilegal e quando detectada, a EMME 
aplica multas aos responsáveis. As 
denúncias sobre situações que se 
verifiquem ajudam a fiscalização 
municipal a intervir e corrigir.  

JDC: Os munícipes queixam se 
que os policias estão a incentivar o 
desrespeito pelos sinais vermelhos 
pois quando se posicionam nos 
cruzamentos com semáforos não 
os desligam como era feito antiga-
mente. Já alguma vez este assunto 
foi debatido na sua vereação?

VEREADOR: A presença da 
Policia Municipal ou de Trânsito 
nos cruzamentos, principalmente 
nas horas de ponta, permite regular 
melhor o trânsito. Os mesmos 
devem ser admitidos como prioritá-
rios substituindo os sinais luminosos 
pois estes são “robots” e não têm em 
conta a priorização dos troços com 
maiores filas de congestionamento.
Uma das soluções será a implemen-
tação da sala de controlo de trânsito 
prevista no Projecto de Mobilidade 
Urbana cujo financiamento está em 
negociação com o Banco Mundial.    

JDC: Que acha do sistema sul afri-
cano que nos cruzamentos o sistema 
é de rotatividade na passagem. Este 
sistema parece resolver o problema 
de congestionamento dos cruzamen-
tos. Não seria possível adoptar isto 
na nossa cidade?

VEREADOR:  É uma abordagem 
que está a ser analisada pelo Muni-
cípio de Maputo em coordenação 
com a INATRO no respeito pela 
legislação em vigor no Nosso País.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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